Medewerker publieks- en vrijwilligerswerking (m/v/x) (0,5 VTE) Wilde Westen
Wilde Westen vzw is als genre-overschrijdende concert- en festivalorganisator gangmaker voor
intense muziekbeleving in de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik en is toonaangevend op het
gebied van rock/pop, jazz en klassiek. Wilde Westen organiseert jaarlijks zo’n tachtig concerten en
vijf festivals (Sonic City, Festival Kortrijk, Bos!, Jazz Cats en Unwrap) in concertzaal De Kreun,
Muziekcentrum Track en op diverse andere locaties.
Wilde Westen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een halftijds medewerker publieks- en
vrijwilligerswerking (m/v/x). Je bouwt mee aan Wilde Westen als een open en inclusieve
organisatie: je bent verantwoordelijk voor onze vrijwilligersploeg en -werking en zet sterk in op de
toegankelijkheid, diversiteit en inclusie binnen onze organisatie.
Je neemt onder meer volgende taken op:
-

Je coördineert de vrijwilligerswerking: je staat in voor de organisatie, administratie, aansturing
en ondersteuning van deze diverse ploeg.
Je ontwikkelt initiatieven voor een inclusieve en brede werving van vrijwilligers.
Je bouwt een netwerk op binnen de Kortrijkse sociale en culturele sector en spreekt nieuwe
doelgroepen aan.
Je volgt het overleg tussen verschillende publiekswerkers in het Kortrijkse culturele veld op.
Je doet voorstellen om de inhoudelijke werking diverser en inclusiever te maken.
Je kijkt toe op de toegankelijkheid van onze gebouwen, onze concertwerking en festivals.
Je werkt actief mee in de organisatie van concertavonden en festivals.
Met het Young Curators-traject begeleid je vers en jong bloed binnen in de inhoudelijke werking

Je profiel
-

-

Je hebt een passie voor muziek; ervaring met concerten en festivals is een pluspunt.
Je bent empathisch, nieuwsgierig en gedreven.
Je bent sociaal en een echte teamspeler: zowel met de vrijwilligers, je collega’s als met externe
partners.
Avond- en weekenduren zijn geen probleem.
Kennis van de Kortrijkse sociale en culturele sector is een pluspunt
Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkgesteld door ervaring.

Wilde Westen hecht belang aan het geven van gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis
van hun kwaliteit, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.
Wilde Westen biedt:
Een halftijds contract (19u) van onbepaalde duur voor een boeiende job en een loon conform de
wettelijke barema’s van de CAO Podiumkunsten (PC 304)
De vacature wordt op korte termijn ingevuld.
Stuur uw kandidatuur (motivatiebrief + cv) ten laatste op maandag 10 oktober
naar: vacature@wildewesten.be t.a.v. Tom Vangheluwe

