
Vacature logistiek medewerker
Ben je een productionele duizendpoot die graag overzicht brengt in een veelheid van
materiaal? Voel je je comfortabel tussen iPads, laptops, HDMI kabels, VR brillen en ander
audiovisueel materiaal? Heb je de kwaliteiten in huis om de logistieke werking rond ons
educatief aanbod ‘Meer dan film’ vlot te laten verlopen? En heb je zin om te werken in een
dynamische organisatie? Dan is dit wel iets voor jou! We zoeken een logistiek medewerker.

JEF is dol op jeugdfilm. JEF brengt eigenwijze, supergoeie films in de zalen, bij jou thuis en
op school. Maar JEF is ook meer dan film. JEF is een festival. JEF is er voor en door
kinderen en jongeren en nodigt hen uit om mee te doen aan workshops, te experimenteren
met nieuwe media en zelf films te maken. JEF is een aanspreekpunt voor iedereen die
professioneel te maken heeft met jeugd, film en nieuwe media, in de klas of in de vrije tijd.
En JEF stimuleert regisseurs en acteurs om werk te maken van meer Vlaamse jeugdfilms.

Meer inhoudelijke info zie www.jeugdfilm.be

Functiebeschrijving
● je bent eindverantwoordelijke voor het uitgaand en inkomend materiaal voor

workshops en installaties
● je controleert het materiaal en volgt materiaal reservaties op
● je staat mee in voor de logistieke planning
● je werkt productioneel mee aan het JEF festival
● je bent verantwoordelijk voor de aankoop en de inventarisatie van de stock
● je staat in voor het onderhoud van het materiaal en denkt mee na over toekomstige

investeringen
● je bent de helpdesk voor (interne) ICT ondersteuning
● je bent het aanspreekpunt voor de (externe) ICT ondersteuning: je speelt interne

vragen voor ondersteuning op vlak van ICT door aan deze partner
● je werkt voornamelijk samen met de medewerker logistiek transport en de

medewerker boekingen

Profiel
● je hebt goesting in jeugdfilm en nieuwe media
● je kan zelfstandig werken en hebt een echte hands-on mentaliteit
● je werkt efficiënt en haalt deadlines. Last-minute wijzigingen in de planning vormen

geen probleem voor jou. Je kan presteren onder (tijds)druk.
● je werkt nauwkeurig, ordelijk en gestructureerd
● je bent proactief en oplossingsgericht
● je kan vlot overweg met Google Workspace en logistieke online tools
● nieuwe (digitale) tools schrikken je niet af
● je bent behulpzaam. Je vindt het bv. fijn om je collega’s te ondersteunen bij kleine

ICT taken
● je hebt een open en positieve communicatiestijl, bent beleefd en tegelijk voldoende

assertief. Je kan goed feedback geven en ontvangen.

http://www.jeugdfilm.be


Ons aanbod
● een 4/5de contract van onbepaalde duur, verloning volgens PC 329.010,

cultuurspreiding, barema A3.
● een leuke werkplek op het Antwerpse Zuid
● maaltijdcheques, ecocheques, eindejaarspremie en een volledige woon-werk

vergoeding voor openbaar vervoer en fiets.
● 25 vakantiedagen en collectieve sluiting tussen kerst en nieuwjaar
● een gevarieerde, flexibele en interessante job in de culturele sector
● gewenste indiensttreding: september-oktober 2021

Heb je interesse?
Zie jij deze uitdaging zitten? Mail dan ten laatste op zondag 22 augustus 2021 je
motivatiebrief met cv naar JEF, ter attentie van Kaat Verhelst, kaat@jeugdfilm.be.
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Het eerste gesprek en schriftelijke proef zal plaatsvinden op maandag 30 augustus 2021.
De gesprekken gaan door in ons kantoor (Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen) of online
(afhankelijk van de corona preventiemaatregelen).

Kandidaten worden geselecteerd op basis van kwaliteiten, vaardigheden en motivatie. We
moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, opleiding,
fysieke beperking, seksuele geaardheid, genderexpressie, genderidentiteit of culturele
achtergrond.

mailto:kaat@jeugdfilm.be

