HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN:
PROJECTLEIDER NEDERLANDSE CULTUUR
DIENST NEDERLANDSTALIGE CULTUUR
DIRECTIE BURGERLEVEN
Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die
uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken:
dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes,
sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek
naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang?
Kom dan bij ons werken!
De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te
respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.
ALGEMENE MISSIE:
De Dienst Nederlandse Cultuur Schaarbeek is een referentie en bondgenoot voor cultuur in een superdiverse Brusselse
context. We bewegen ons op het raakvlak tussen kunst en maatschappij. We geven de Schaarbekenaar toegang tot
een kwalitatief, innovatief en inspirerend aanbod waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.
We zijn expert in het onzichtbare zichtbaar maken. We zetten in op Brussels artistiek talent en ontsluiten verborgen
en verrassende plekken.
Ons publiek en ons aanbod weerspiegelt de diversiteit van de gemeente. Iedereen voelt zich welkom en aangesproken
in zijn eigenheid. De Schaarbekenaar heeft zin om deel te nemen, als toeschouwer, partner of initiatiefnemer.
Heel Schaarbeek is ons speelveld, wat ons uniek maakt binnen het sterk merk 1030Cultuur. Naast onze eigen
projecten, faciliteren we initiatieven van onderuit en exploreren we nieuwe mogelijkheden. Over de taalgrenzen heen
gaan we actief op zoek naar partnerschappen binnen de gemeente, op wijkniveau en bovenlokaal. Door samen cultuur
te beleven en creëren, verbinden we mensen met elkaar en hun omgeving, en hebben we een positieve impact op de
leefwereld van de Schaarbekenaar.
Als projectleider werk je samen met de rest van het team socioculturele projecten en evenementen mee uit van a tot
z. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw projecten en neemt een actieve rol op in die van de andere
collega’s. Je rapporteert aan de senior projectleider en aan het diensthoofd cultuur.
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:
−
−
−
−
−
−
−

Werken met en voor een grootstedelijke context: mee uitdenken, opzetten, opvolgen en realiseren van sociaalculturele projecten voor een breed publiek in de (semi-) publieke ruimte;
Ondersteunen van het diensthoofd en de senior projectleider cultuur in de dagelijkse werking;
Inzetten van mondelinge, schriftelijke en digitale skills voor een heldere communicatie/ promotie van het
cultuuraanbod van 1030cultuur in Schaarbeek;
Ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers op het terrein tijdens evenementen;
Uitbouwen/ onderhouden van contacten met instellingen/ organisaties en burgers in functie van de werking van
de dienst cultuur;
Opmaken van administratieve dossiers voor het College en de gemeenteraad;
Bijwonen van en rapporteren over lokale en bovenlokale bijeenkomsten inzake lokaal cultuurbeleid

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

PROFIEL:
− Bachelor of gelijkgesteld diploma bij voorkeur sociaal-cultureel werk
− Tweetaligheid FR/NL gewenst
KENNIS EN VAARDIGHEDEN:
Technische competenties:
−
−
−
−
−

Kennis van het (sociaal-)culturele veld
Kennis van kantoorsoftware, extra’s = troef (website bouwen, Photoshop, Indesign, …)
Kennis van het Frans
Kennis van de Brusselse context en instellingen
Kennis van de Gemeentelijke wetgeving

Gedragscompetenties:
−
−
−
−
−
−
−
−

Analyseren
Creatief handelen
Oplossingen vinden
Resultaatgericht werken
Communiceren
Samenwerken
Integer handelen
Een netwerk uitbouwen

ONS AANBOD: Halftijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B – administratief secretaris
PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Vifquinstraat 2 – 1030 Schaarbeek
VOORDELEN:
-

Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en
reglementaire verloven
Valorisatie van beroepservaring
Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
Opleidingsaanbod
Gratis abonnement MIVB, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets,
NMBS, TEC, De Lijn)
Recht op maaltijdcheques
Eindejaarspremie

SELECTIEPROCEDURE:
Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV
en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor
een aanwervingsproef en/of een onderhoud.
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw An BUTS, Diensthoofd Nederlandse Cultuur:
abuts@schaarbeek.irisnet.be
De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevrouw Patricia
CABRERA CORRALES, Coördinatrice Werving en Selectie, Dienst Competentiebeheer – Directie Human Resources :
rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030
Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties : 23/08/2020
Gelieve volgende referentie te vermelden: VC- ProjectLeader- CNL-RLW
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Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te
genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij
zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.
Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin
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