Bazart
beweegt
Vacature medewerker
Bazart (60%-80%)
Bazart is een kunstjeugdbeweging met afdelingen in Aalst,
Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven,
Mechelen en Turnhout. Deze lokale afdelingen worden ondersteund
door de koepelorganisatie en daarvoor zoekt Bazart jou!
Onze uitvalsbasis is OPEK in Leuven en we hebben ook een kantoor in
de Kunsthal te Gent.
Bamm! vzw, onze koepelorganisatie, is gespecialiseerd in kunst- en
erfgoededucatie voor kinderen en jongeren met vier
deelwerkingen: Bazart, AmuseeVous, Mooss en Mastiek.

Profiel

Je bent gedreven om kinderen en jongeren ‘goesting in kunst’ te
geven.
Je bent sterk overtuigd van het belang van inclusief werken.
Ervaring met groepen die we nog weinig bereiken is een pluspunt.
Je maakt vlot contact met kinderen en jongeren en hebt een hart
voor vrijwilligerswerk.
Je bent flexibel wat betreft werkuren. Je bent op zaterdag
beschikbaar (van oktober tot mei, uitgezonderd schoolvakanties)
en werkt soms ‘s avonds.
Je reist met plezier doorheen Vlaanderen en Brussel om Bazart
afdelingen te bezoeken.
Je bent daadkrachtig en weet van aanpakken.
Een rijbewijs is een pluspunt.
Op de volgende pagina vind je meer uitleg over het
(mogelijk) takenpakket.

Aanbod

Je komt terecht in het fijne team van Bamm!
Een contract van onbepaalde duur voor 60 of 80 %
B1c van PC 329.01 (maximaal 3 jaar loonanciënniteit bij aanvang)
Gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer
Ruime opleidings- en bijscholingskansen
Aangename vakantie- en recuperatieregeling
Mogelijkheid tot intekenen op een bedrijfs-gsm-abonnement

Solliciteer voor 31/08 via

vacature@bamm.be
Stuur je CV en licht je motivatie toe.
Schrijf je graag een brief? Of past beeldende kunst, muziek of
nog iets helemaal anders beter bij jou?
Stuur dan een filmpje, visual of collage op.
We laten je op 5/09 weten of we je uitnodigen voor een gesprek
later die week. We hopen dat je half september uit de
startblokken kan schieten bij ons.

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

Bazart beweegt

Zin om team Bazart en Bamm!
te versterken voor 60 of 80%?
Teamwerking en takenpakket
Je hebt een eigen takenpakket met verantwoordelijkheden, maar er zijn ook
drie andere Bazart medewerkers waar je nauw mee samenwerkt. Je plant zelf
je werkuren in samenspraak met het team. We puzzelen jouw takenpakket op
basis van goesting, kwaliteiten en complementariteit.
Maak een screenshot van deze afbeelding en vink minstens 5 en
maximum 10 dingen aan waar je je schouders wil onderzetten, stuur je
screenshot mee met je motivatie.

Ondersteuning Bazart afdelingen: je
coacht vrijwilligers, werkt op
zaterdagen, gaat op bezoek op kamp,
bewaakt samen met vrijwilligers de
kwaliteit. *

Je organiseert de inschrijvingen voor
het jaar, kampen en weekends.
Je bent vrolijk als administratie en
logistiek goed gefixt zijn.

Je zet je in voor de werving van
nieuwe leden en leiding en zorgt er
mee voor dat onze cursussen vol
zitten!

Je weet kampen in goede banen te
leiden, zorgt voor het nodige materiaal
en coacht vrijwilligers.

Je verzorgt een deel van de
communicatie van Bazart.

Je wordt vrolijk van een occasioneel
project binnen Bamm, Mooss,
Mastiek of AmuseeVous.

Je bewaakt de inclusieve werking
van Bazart, organiseert acties en
ondersteunt leiding hierin.
Je draagt bij aan het beleid van
Bamm!

Je beheert de operationele financiën van
de koepel van Bazart en ondersteunt
steden in die van hen.
Je ondersteunt AmuseeVous bij hun
logistiek uitdagende events.
*Ondersteuning van onze lokale
afdelingen vinkten wij al voor jou aan,
want dat zit gegarandeerd in je
takenpakket!

Solliciteer voor 31/08 via

vacature@bamm.be

Voor vragen over de vacature kan je terecht op info@bazart.org
Meer uitleg over Bamm!, haar doelstellingen, haar woonst
en jouw mogelijke toekomstige collega’s kan je vinden op
www.bamm.be. Meer informatie over Bazart
via www.bazart.org of op social media.

