
 Vacature Muzass vzw – inclusief muziekatelier te Schiplaken
 zoekt monitoren piano en gitaar (m/v)

Onze vereniging
Muzass vzw is een vereniging die muziekactiviteiten op maat aanbiedt. Maar we
zijn meer dan alleen een muziekatelier. Wij willen meewerken aan een open
samenleving waar iedereen erbij hoort, door de verbindende kracht van muziek in te
zetten om mensen uit alle lagen van de maatschappij samen te brengen. Wij
streven ernaar om laagdrempelige muziekactiviteiten aan te bieden die toegankelijk
zijn voor álle mensen met een passie voor muziek, met respect voor ieders
mogelijkheden en beperkingen.

We streven naar een goede mix van leerlingen met en zonder beperking die samen
les volgen. Ook in het team van medewerkers slaan mensen met en zonder
beperking de handen in elkaar om samen te bouwen aan onze inclusieve droom.

We zoeken monitoren piano en gitaar voor ons muziekatelier Schiplaken

Jouw profiel

● Je bent minstens 16 jaar.
● Je hebt een passie voor piano of gitaar.
● Je volgt of voltooide de vierde graad van de muziekacademie of hebt een

gelijkwaardig niveau.
● Je bent enthousiast en leergierig.
● Je hebt een hart voor kwetsbare kinderen en jongere.
● Studenten/stagiairs zijn van harte welkom!

Wil je je kennis van en passie voor muziek met anderen delen? Kun je je vinden in
onze filosofie? Aarzel dan niet om ons te contacteren!



Taakomschrijving

● Je begeleidt kinderen, tieners of volwassenen bij het leren van piano of gitaar.
Je kunt, naar gelang je eigen interesses en capaciteiten, zowel individuele
activiteiten, duo-activiteiten, als samenspel organiseren. Je gaat daarbij mede uit
van de interesses van de deelnemers. Plezier beleven en samen musiceren staan
bij Muzass voorop.

● Je begeleidt deelnemers bij toonmomenten.
● Je versterkt het team van monitoren te Schiplaken.

Ons aanbod

● Ruime ondersteuning en vorming.
● Kansen om jezelf te ontwikkelen als muziekmonitor.
● Een unieke uitdaging in een gedreven vzw.
● Een vergoeding binnen het statuut van vrijwilliger.

Beschikbaarheid

● Je engageert je voor minstens één werkjaar voor 7 à 8 lessen per trimester.
● Je vaste werkdag en uren zijn onderling overeen te komen.
● Je neemt minimaal 1 keer per trimester deel aan een teamoverleg en je bent

beschikbaar voor de startdagen in september.

Plaats tewerkstelling

Schiplaken (Boortmeerbeek)

Hoe solliciteren?

Stuur een CV en motivatie naar bart.vansebroeck@muzass.be
of bel naar 0496 85 74 18

mailto:bart.vansebroeck@muzass.be

