
Compagnie MiLa vzw, sinds kort gevestigd in centrum Brussel, organiseert 
sinds 2012 kunstzinnige kampen en workshops in onder meer musical, 
muziek, circus en dans. En dit op 40 locaties. Zingen, dansen, acteren, 
jongleren of musiceren, bij ons kan het allemaal. In de schoolvakanties 
nemen onze docenten en animatoren kinderen en jongeren mee in hun 
wereld op het podium. Ze leren hen de kneepjes van het vak en laten hun 
creativiteit de vrije loop gaan. Om de groei van de organisatie te 
optimaliseren zoeken we een M/V/X. 

Organisatorisch talent jeugdkampen  
Het vlekkeloos organiseren van onze jeugdkampen wordt jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast 
optimaliseer je de bestaande concepten en neem je een actieve rol op in de uitbreiding van onze 
activiteiten.   

Je takenpakket is veelzijdig:  

- zoeken en beheren van kamplocaties, onderhandelen van contracten  
- je ondersteunt de bekendmaking en promotie van de kampen bij onze klanten (scholen, 

bedrijven, particulieren, jeugddiensten van steden en gemeenten, andere 
jeugdorganisaties,…)  

- de aanwerving en inplanning van freelancers, docenten en animatoren en hen vormen in het 
‘MiLa’ concept 

- inhoudelijke uitwerking van elk kamp samen met je kampteam  
- alle administratieve en logistieke voorbereiding en opvolging  
- beheren en distribueren van alle kampmateriaal  
- aanspreekpunt voor ouders en kinderen, docenten en animatoren 
- coördinatie van de diverse kampteams 
- verantwoordelijk voor de budgetten en de rapportering van resultaten  
- actief deelnemen aan brainstormsessies voor het opmaken van concepten op maat  

profiel:  

• Je hebt enkele jaren ervaring in een organisatorische functie, bij voorkeur in de 
evenementensector, jeugdsector of gelijkaardig 

• Je hebt een hart voor onze doelgroep en de kunstensector 
• Je werkt heel graag zelfstandig maar bent ook een goede teamspeler én teamleider  
• Je blinkt uit in organisatie, gestructureerde opvolging, nauwgezette administratie  
• Je bent een problemsolver die graag werkt met targets en deadlines  
• Je hebt een onfeilbaar oog voor detail  
• Je bent flexibel (vooral in schoolvakanties) en stressbestendig  
• Je hebt je rijbewijs 
• Je bent een enthousiaste en ondernemende persoon met veel goesting en inzet 
• Een goede kennis van Frans is een pluspunt  

 

 

 



aanbod:  

• uitvalsbasis is Brussel  
• een dynamische, jonge en ambitieuze werkomgeving  
• gemotiveerde en enthousiaste ploeg freelancers (+- 200) en collega’s  
• een gevarieerde voltijdse job vol uitdagingen en verantwoordelijkheid 
• ruimte voor inbreng en het vormgeven van je functie 
• contract van onbepaalde duur na een eerste contract van 6 maanden 
• vergoeding volgens barema (PC 329) + maaltijdcheques 
• relevante anciëniteit wordt in rekening gebracht 
• laptop in functie van je opdracht 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Solliciteer vóór 30 april 2021 via vacature@milakampen.be  


