Bamm!, een organisatie voor kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, jongeren en hun
begeleiders zoekt voor haar deelwerking Mooss een
GIDS / WORKSHOPBEGELEIDER
Meer uitleg over Mooss, haar doelstellingen, haar woonst en uitvalsbasis kan je vinden op
www.bamm.be, www.mooss.org en www.opek.be of op Facebook.

Verantwoordelijkheden
We zoeken een freelancer voor het begeleiden van kunsteducatieve workshops, vormingen, en/of
projecten voor kinderen en jongeren. Dit in het kader van Be-Part, een platform voor hedendaagse
kunst. Be-Part organiseert tentoonstellingen in zowel Kortrijk als Waregem.
Profiel
• Je hebt een achtergrond in hedendaagse kunst en actieve kunsteducatie.
• Je hebt ervaring in het werken met groepen kinderen en jongeren.
• Je hebt zin om te gidsen en workshops te geven aan groepen kinderen, jongeren en
gezinnen.
Praktisch
• Je woont in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen.
• Je bent bereid om vormingsdagen en coachingsgesprekken bij te wonen om zo op de
hoogte te zijn (en te blijven) van de Moossmethodiek.
• Je bent in bezit van een rijbewijs en het schrikt je niet af om op verschillende plaatsen in
Vlaanderen te werken met als focus Knokke, Kortrijk en Waregem.
Aanbod
Wij bieden jou een boeiende werkomgeving binnen een dynamisch team van vaste medewerkers
en gastdocenten. Je wordt door dat team ook bijgestaan in het uitdenken en voorbereiden van de
rondleidingen en de workshops. Mooss biedt bijscholingen en vormingen aan haar gastdocenten
binnen onze methodiek. Je kan ook gevraagd worden om beeld/audiovisuele workshops van
Mooss binnen de regio te geven.
Start: zo snel mogelijk
Procedure
Stuur uiterlijk 4 oktober je CV en een korte motivatie naar wien@mooss.org.
Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je per e-mail terecht op wien@mooss.org of bellen
naar 016/65 94 65.

Mooss vzw is een gelijkekansenwerkgever en moedigt iedereen die over de bovenstaande
competenties en vaardigheden beschikt aan om zich kandidaat te stellen.

