
Bamm! vzw, een organisatie voor kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, jongeren, hun
begeleiders en jonge kunstenaars zoekt een

MEDEWERKER KUNSTJEUGDBEWEGING BAZART 60-80%
COMMUNICATIE en VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING

vanaf begin november
contract van onbepaalde duur

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!

Je komt terecht in het groot en gedreven team van Bamm!, een fijne organisatie met vier
deelwerkingen: Bazart, AmuseeVous, Mooss en Mastiek. Je uitvalsbasis is Opek in Leuven.

Meer uitleg over Bamm!, haar doelstellingen, haar woonst en jouw mogelijke toekomstige collega’s
kan je vinden op www.bamm.be en www.opek.be. Meer informatie over Bazart via
www.kunstjeugdbeweging.be of op social media.

TAKENPAKKET
Het Bazart team bestaat naast jou uit drie andere mensen. Binnen dit team neem jij de volgende
taken op:

● Je ondersteunt lokale afdelingen bij de wekelijkse activiteiten, hun weekends en het kamp.
Je motiveert en inspireert de leiding. Zo help je nieuwe afdelingen met het voorbereiden en
geven van kunstzinnige activiteiten, en coach je zelfstandige afdelingen ‘vanop afstand’.

● Je coacht de leiding op vlak van groepsdynamiek en samenwerking: geregeld bellen en
chatten, vergaderingen meevolgen of mee voorbereiden, ‘brandjes blussen’,...

● Je biedt praktische ondersteuning aan afdelingen en het schrikt je niet af om dingen te
“fixen”. (Bijvoorbeeld een jonge afdeling ondersteunen bij de opbouw van hun eerste
tentenkamp).

● Je legt/onderhoudt contacten met culturele partners zoals musea.
● Je verzorgt de social media van Bazart en bent steeds op zoek naar nieuwe content.
● Je beheert ook de website, de nieuwsbrieven, ...
● Je start nieuwe projecten op vanuit je eigen frisse blik. (in het verleden waren er bv. al

speelweken in musea, een samenwerking met een stad om OKAN jongeren te betrekken in
de werking,...)

Taken i.v.m. de bredere werking van Bamm!
● Eenmaal per maand neem je deel aan het overlegmoment met iedereen van Bamm (Bazart +

AmuseeVous + Mastiek + Mooss)
● Je bent betrokken en stelt uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende deelteams

van Bamm! op prijs.
● Je geeft samen met je collega’s het beleid van de organisatie mee vorm.

https://www.bazart.org/
https://www.amuseevous.be/
https://www.mooss.org/
http://www.mastiek.org/
http://www.bamm.be
http://www.opek.be
http://www.kunstjeugdbeweging.be


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 bij

Bazart nog weinig bereiken is een pluspunt.
- Je maakt vlot contact met kinderen en jongeren.
- 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.

OPLEIDING EN ERVARING
- Ruime ervaring in het werken met kinderen (jeugdbeweging, speelplein, spelvakanties,

huiswerkbegeleiding,...).
- Interesse hebben in kunst.
- Ervaring hebben in het bedenken, organiseren en uitvoeren van kunstzinnige activiteiten

voor kinderen en jongeren.
- Ervaring hebben in het coachen van vrijwilligers.

DATUM INDIENSTTREDING: begin november
Het gaat over een contract van onbepaalde duur. Het percentage is in onderling overleg af te
spreken en zal liggen tussen 60% en 80%.

VERLONING
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

TEAMWERKING
Je werkt nauw samen met drie collega’s; ieder heeft een eigen takenpakket maar er wordt veel
overlegd en er worden regelmatig taken samen uitgevoerd. Je plant zelf je werkuren in samenspraak
met het team. Op dinsdagen werkt iedereen vanuit het kantoor in Leuven en gebeurt er een
wekelijks overleg.

PROCEDURE
Stuur ons ten laatste 27 september een sollicitatiebrief/video/... met CV (waarin duidelijk je relevante
ervaring staat omschreven). Solliciteren kan via e-mail met vermelding ‘medewerker Bazart’ naar
vacature@bamm.be, of per brief naar Bamm vzw - Opek, Vaartkom 4, 3000 Leuven). Meer
inlichtingen zijn enkel te verkrijgen bij info@bazart.org of 016 659465, niet op vacature@bamm.be.

Op 28 september hoor je of je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. Dit gesprek zal doorgaan
op 30 september. Mogelijk vindt er een tweede selectiegesprek plaats op 12 of 13 oktober. Op 14
oktober worden de kandidaten op de hoogte gebracht van de beslissing.

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.

https://www.jeugdwerkjobs.be/baremas-pc-32901
mailto:vacature@bamm.be
mailto:info@bazart.org
mailto:vacature@bamm.be



