Bamm! maakt het recht op cultuurparticipatie van kinderen en jongeren elke dag waar. Onze
organisatie voor kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, jongeren, hun begeleiders en jonge
kunstenaars zoekt een

EDUCATIEF MEDEWERKER BEELDENDE KUNST
voor het het deelmerk Mooss
% in overleg (50% à 100%)
periode: mei/juni - eind december 2021
met perspectief op verlenging

Mooss is samen met Mastiek, Bazart en AmuseeVous een van de vier deelwerkingen van Bamm!,
een fijne organisatie met een groot en gedreven team. Mooss is er voor alle kinderen, jongeren en
hun begeleiders die actief met kunst aan de slag willen gaan. Samen ontdekken we de wereld van
muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten.
Meer informatie over Mooss via www.mooss.org of op facebook. Meer uitleg over koepelorganisatie
Bamm!, haar doelstellingen, haar woonst en jouw mogelijke toekomstige collega’s kan je vinden op
www.bamm.be en www.opek.be.

TAKENPAKKET
Het Mooss team bestaat naast jou uit twee planners en de andere educatieve medewerkers (beeld,
muziek, theater, audiovisueel en dans). Je geeft binnen dat team onder andere invulling aan
onderstaande verantwoordelijkheden:
●
●
●
●
●

Je bedenkt nieuw aanbod binnen het domein beeld en schrijft dit uit. Je werkt nieuwe
projectaanvragen uit op maat.
Je coördineert grotere projecten. Hierover rapporteer je binnen het team en werk je nauw
samen met de verschillende deelwerkingen van Bamm!
Je begeleidt beeld-activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel: zowel losse workshops als
meerdaagse projecten.
Je gaat op zoek naar nieuwe freelance beelddocenten, leidt hen op, en coacht hen.
Je schrijft wervende teksten voor de website/nieuwsbrief

Je maakt deel uit van het Mooss team, daarbij horen
● Je overlegt regelmatig met het team , zowel over de lopende projecten als mogelijke
nieuwe inhouden of richtingen
● Je geeft mee vorm aan de opleidingsdagen voor freelancers.
● Je exploreert nieuwe richtingen binnen het domein beeld, en helpt mee om
multidisciplinaire projecten te realiseren.
Taken i.v.m. de bredere werking van Bamm!
● Je bent betrokken en stelt uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende
deelwerkingen van Bamm! op prijs.
● Je geeft het beleid van de organisatie mee vorm.
● Je bent en blijft op de hoogte van kunsteducatieve methodieken.

PROFIEL
-

Je kan planmatig werken en organiseert vlot en klantvriendelijk grote en kleine projecten.
Je bent gedreven om kinderen en jongeren ‘goesting in kunst’ te geven.
Je weet deelnemers op een belonende en stimulerende manier te benaderen.
Je hebt ervaring als docent of begeleider voor kinderen en jongeren in diverse situaties, en
kan inhoudelijk didactische lessen samenstellen.

-

-

Je hebt geen probleem om workshops te geven in heel Vlaanderen en Brussel. Het schrikt je
niet af om ‘s avonds of in het weekend te werken en je bent bereid residentiële cursussen te
begeleiden. Je bent dus flexibel wat betreft werkuren en verplaatsingen (je werkrooster
wordt meestal ruim vooraf vastgelegd).
Je bent een ondernemende teamplayer, die zich binnen verschillende projectgroepen,
afwisselend leidinggevend en volgend kan opstellen.
Je bent overtuigd van het belang van inclusief werken.
Je hebt een grote voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren.
Je bent een organisatietalent.
Je bent beschikbaar in de zomer.
Je kan autorijden (rijbewijs B).

OPLEIDING EN ERVARING
-

Je hebt een achtergrond in hedendaagse kunst en actieve kunsteducatie.
Je hebt een diploma hoger onderwijs of universiteit (richtingen: educatie, sociaal-cultureel
werk, kunst) of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.
Je bent een ervaren docent beeld en begeleidde al heel wat beeldactiviteiten voor kinderen
en jongeren.

DATUM INDIENSTTREDING:
Mei/juni 2021
Het gaat over een contract van bepaalde duur tot eind december 2021.

VERLONING
B1c van PC 329.01
Gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer
Ruime opleidings- en bijscholingskansen
Aangename vakantie- en recuperatieregeling
PROCEDURE
Kandidaten dienen ons voor 15 mei een sollicitatiebrief met CV te bezorgen (waarin duidelijk je
relevante ervaring staat omschreven).
Solliciteren kan via e-mail met vermelding ‘medewerker beeld’ naar vacature@bamm.be. Meer
inlichtingen zijn enkel te verkrijgen bij aline@bamm.be of wien@bamm.be niet op
vacature@bamm.be.
Ten laatste op dinsdag 18 mei zullen de kandidaten per e-mail verwittigd worden of ze uitgenodigd
worden voor een gesprek. Dit gesprek zal doorgaan op woensdag 19 of donderdag 20 mei.

Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, seksekenmerken, seksuele oriëntatie,
(etnisch-culturele) achtergrond, religie, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel
om te solliciteren? Laat het ons zeker weten.

