
VACATURE
COMMUNITY BUILDER – VERVANGINGSCONTRACT VOOR 6 MAANDEN (voltijds)

Curieus is een maatschappelijk geëngageerde community, die streeft naar een solidaire
en inclusieve samenleving. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en
verrassende vorm, als vitaal bindmiddel.

We zijn een community van enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs, verbinders die
dag in dag uit Curieus uitdragen in hun wijk, straat en eigen biotoop. We willen deze
lokale helden ondersteunen en inspireren met creatieve projecten en hen helpen om hun
idee voor een meer gelijke samenleving te realiseren.

Ben je gebeten door cultuur? Gedreven om te bouwen aan een gelijke
kansenmaatschappij? Met blijvend enthousiasme te strijden voor een positief
samenlevingsmodel, weg van de verzuring?

Voor onze werking in Oost-Vlaanderen zijn we op zoek naar een

COMMUNITY BUILDER
Vervangingscontract voor 6 maanden (november 2021 tot en met april 2022) voltijds

Je vervangt onze Oost-Vlaamse community builder in de lokale werking van Curieus. Je
werkt onze lokale projecten voor dit voorjaar mee uit:

- verspreiden, promoten en inspireren
- contact met lokale groepen en mogelijke partners
- opzetten van samenwerkingen
- concrete uitwerking (kunstenaars, sprekers, leveranciers, aanvragen, huur

materiaal …)
- praktische uitrol van de projecten

Je bent een ambassadeur van Curieus in het veld, het aanspreekpunt voor de lokale
vrijwilligers.

Je volgt één concreet overkoepelend project (met een focus op story telling en podcast)
van A tot Z op. Interesse in Story telling en Podcast is dus een pluspunt.

Jij zorgt voor onze voelsprieten die opvangen wat er leeft in buurten/wijken en signalen
opvangen die inspirerend kunnen werken voor de lokale werking van Curieus.

Je ondersteunt en begeleidt de lokale groepen in hun werking, met een focus op
inspireren en missiegedreven werken. Je bent een aanspreekpunt voor de lokale
vrijwilligers voor de praktische ondersteuning.

Jouw profiel
Onze progressieve missie is je op het lijf geschreven en je popelt om ze te vertalen in
concrete activiteiten



Je bent een creatieveling die vernieuwend en origineel is in het opzetten van activiteiten
Je herkent een goed idee als je het hoort en en kan daarmee zelfstandig aan de slag
Je vindt het fijn om vrijwilligers te helpen en dat extra zetje te geven om hun activiteit te
organiseren
Zowel zelfstandig als in een klein team functioneer je goed
Deadlines en regelmatig avond- en weekendwerk schrikken je niet af
Je hebt een vlotte pen en kennis van social media
Je bent onmiddellijk beschikbaar
Oost-Vlaanderen (zowel Gent als de rest van de provincie) kent geen geheimen voor jou

Wat bieden we?
Een vervangingscontract voor 6 maanden van 3 november tot en met 30 april (100%)
Een boeiende en afwisselende job in een klein, gedreven team
Verloning volgens barema A in het sociaal-cultureel werkveld (PC 329)

Interesse?
Stuur jouw CV voor dinsdag 28 september naar kathleen.vandevelde@curieus.be
De eerste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen 
In de eerste week van oktober vinden de online selectiegesprekken plaats
Indiensttreding: woensdag 3 november
Meer info over Curieus? www.curieus.be
Meer info over deze vacature? jurgen.theunissen@curieus.be

Curieus wil de samenleving waaraan zij bouwt zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht geslacht, afkomst, diploma of beperking.
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