
 

We zoeken een projectcoördinator die projectwww aanstuurt en in goede banen leidt. projectwww is een 

schooltheaterproject dat in 4 regio’s en 14 gemeenten jongeren betrekt in het maken van danstheater. 

Elke regio werkt samen met jongeren uit hun buurt en telkens 2 professionele kunsteducatieve coaches 

een voorstelling uit die geprogrammeerd wordt als schoolvoorstelling in verschillende gemeenten. De 

projectcoördinator stuurt een 20-tal partners aan die samen deze 4 schoolvoorstellingen zullen 

produceren.  

Deze partners zijn VGC, LASSO, N22, verschillende cultuur- en gemeenschapscentra uit Brussel en de 

Vlaamse Randgemeenten, die op hun beurt samenwerken met middelbare scholen en jeugdwerkingen uit 

hun buurt. 

 

Zinnema ondersteunt, promoot en ontwikkelt projecten van individuen en groepen die in Brussel of de 

Rand in hun vrije tijd uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline. Dit 

gebeurt bottom-up, via eigen initiatieven, workshops en via onze ondersteunende werking. 

We zijn overtuigd van het belang en de kracht van openheid, familiewaarden, professionele omkadering, 

samenwerking en kwaliteit. We koesteren artiesten en moedigen tegelijkertijd vernieuwing en 

experiment aan in het dynamische stadslaboratorium dat Brussel heet. 

 

1. Productie 

- Je begeleidt de partners in het maken van hun planning en hun samenwerken onderling. 

- Je speelt in en anticipeert op de productionele noden van de 4 voorstellingen die gemaakt worden. 

- Je organiseert productionele taken voor zowel het creatie- als presentatieproces zoals transport, 

catering, contracten,… . 

-  Je verzorgt het administratieve plaatje. 

- Je organiseert mentorsessies en masterclasses voor de coaches. 

- Je organiseert en archiveert je werk op een professionele en heldere manier. 

 

2. Communicatie 

- Je bent de centrale contactpersoon van zowel de partners als de coaches 

- Je bent de contactpersoon tussen de partners en Zinnema wat de realisatie van het communicatieplan 

betreft; voor de uitvoering hiervan staat het communicatieteam van Zinnema ter beschikking 

- Je helpt de partners in het ontwikkelen en ondersteunen van hun wervingscampagnes voor jongeren. 

 

 



- Organisatie en planning is je ding: je wordt blij van uitdagingen aanpakken en efficiënt oplossen 

- Je combineert een hands-on benadering met een voortschrijdend inzicht 

- Je hart ligt naast ontwerp ook bij de bredere kunstensector, meer bepaald bij de amateurkunsten en 

het aanstormend talent van morgen. 

- Deadlines respecteren is voor jou een vanzelfsprekendheid. 

- Je kan jezelf goed verstaanbaar maken in het Nederlands. Kennis van Engels en Frans is een troef. 

- Vertrouwd zijn met het Vlaams en Brussels netwerk van cultuur- en gemeenschapscentra is een 

pluspunt. 

- De kans om een spannend theaterplatform uit te werken waar tientallen scholen en meer dan 

honderd jongeren aan deelnemen. 

- Een tijdelijk contract (deeltijds, 50%) van 10 maanden. 

- Een loon volgens CAO 329.01 en relevante anciënniteit en barema. 

- Maaltijdcheques per gewerkte dag. 

- Vergoeding van woon-werkverkeer. 

- Een uitdagende job in de culturele sector met veel creatieve vrijheid en onwaarschijnlijk toffe 

collega’s. 

- Een tewerkstelling in Anderlecht, met de werkvloer over heel Brussel en de Vlaamse Rand 

 

 

Stuur onderstaande naar projectwww@zinnema.be 

• Een CV mag, maar hoeft niet. 

• In een document in bijlage, beantwoord deze vragen (format en saaiheidsfactor door jou te 

bepalen): 

o Licht je ervaring toe wat één of meerdere onderstaande domeinen betreft: 

▪ Productie 

▪ Scholennetwerk- en werking uit Brussel en de Vlaamse Rand 

▪ Werking VGC, cultuur- en gemeenschapscentra uit Brussel en de Vlaamse Rand 

o Wat geeft je goesting in deze vacature? 

 

Tijdslijn 

• Solliciteren kan tot 1 juli, 11:00. 

• Een kleine selectie van kandidaten wordt dezelfde week nog op de hoogte gebracht 

• De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek 8 of 9 juli. 

• Indiensttreding vanaf half augustus 2020 tot half juni 2021. 

 

Indien je vragen hebt, contacteer: 

Abdelmalek El Houari, projectcoördinator, via 

abdelmalek@zinnema.be 

 


