KANAL zoekt een medewerker (m/v/x)
"culturele bemiddeling"
De Stichting Kanal

De Stichting beoogt een artistiek doel. In de eerste plaats streeft de Stichting Kanal ernaar om een
regionale, culturele pool te creëren in de oude Citroën-garage op het IJzerplein, waarbij de oprichting
van een museum voor moderne en hedendaagse kunst en voor architectuur hoort. Naast beeldende
kunsten wil de Stichting ook alle andere vormen van artistieke creatie (design, architectuur, muziek,
dans, mode, literatuur, poëzie, theater, etc.) of activiteiten die bijdragen tot een beter begrip van
hedendaagse kunst aanmoedigen en verspreiden.

Uw taken

Uw belangrijkste taken als medewerker (m/v/x) bemiddeling zijn:
- de bemiddelingsverantwoordelijke van de Stichting KANAL bijstaan in zijn verschillende
taken;
- verschillende activiteiten bedenken, uitwerken en organiseren (workshops voor kinderen op
woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties, creatieve workshops, educatieve spellen,
etc.);
- de relaties van de Stichting met de Brusselse school- en verenigingsnetwerken opbouwen en
ontwikkelen;
- de relaties met de organisaties uit de buurt opbouwen en ontwikkelen;
- rondleidingen organiseren;
- gidsen en animatoren opleiden met pedagogische middelen.

Uw profiel en vaardigheden

Om deze functie uit te voeren, beschikt u over de volgende vaardigheden:
- opleiding in kunstgeschiedenis, visuele kunsten, culturele of socioculturele vorming;
- een zeer goede beheersing (gesproken en geschreven) van het Nederlands, Frans en Engels;
- ervaring in de ontwikkeling en het beheer van (digitale) pedagogische middelen en de wil om
erover bij te leren;
- een goede beheersing van de standaard-informaticaprogramma’s (zoals Office);
- een gezonde dosis nieuwsgierigheid en duidelijke interesse voor alle vormen van artistieke
uitingen;
- nauwkeurig, proactief en een uitstekend organisatietalent;
- makkelijke integratie in een dynamische werkomgeving;
- flexibel in de werkuren (avonden, weekends);
- onmiddellijk beschikbaar.
Ons aanbod
- een voltijds contract van bepaalde duur van 9 maanden;
- u kan meteen aan de slag;
- een aantrekkelijk loon (barema PC 329)

Geïnteresseerd?

Kandidaturen (motivatiebrief en gedetailleerd cv) te richten, per mail, aan de heer Jean-François
Leconte, algemeen secretaris van de Stichting KANAL, op het adres job@kanal.brussels vóór zondag
16 september 2018 middernacht.

