KAAP wil als jong Vlaams kunstencentrum in Brugge en Oostende een duurzaam kunsttraject ontwikkelen dat inzet
op de troef van twee steden. De nieuwe, gelaagde artistieke werking moet vertrekken vanuit deze dieper liggende en
duurzame meerwaarde en van daaruit verbindingen leggen naar de multidisciplinaire, internationale kunstenwereld.
Met intensieve samenwerkingen en een programma via woord, beeld en klank wil KAAP een belangrijke rol spelen in
de publieke dialoog, veel mensen bereiken, verwonderen, inspireren, samenbrengen en de dialoog over kunst
openhouden en bruggen slaan tussen verschillende sectoren en tussen verschillende sociale groepen in de
samenleving.

Verantwoordelijke publiekswerking en
vrijwilligerscoördinatie (M/V)
Over de job
KAAP wil in haar werking het publiek centraal stellen door het tegelijk uit te nodigen en uit te dagen. We willen in de
toekomst een trouw en divers publiek opbouwen. Onze vrijwilligers beschouwen we niet alleen als ons trouwste
publiek maar ook als ambassadeurs die onze werking uitdragen. We willen onze band met hen behouden en
versterken. Een actieve publiekswerking zorgt voor een verdieping van onze artistieke werking en draagt bij aan het
algemene draagvlak voor kunst in Brugge en Oostende.
Om die ambities kracht bij te zetten, zoekt KAAP iemand die zich wil inzetten voor:
het uitwerken en coördineren van inspirerende publieksprojecten en educatieve activiteiten rond onze artistieke
werking.
het uitbouwen en coördineren van de vrijwilligerswerking in Brugge en Oostende.
- het ontwikkelen en implementeren van een visie rond de publiekswerking en -werving.

Profiel
we
-

-

zoeken iemand met relevante ervaring inzake publiekswerking en vrijwilligerscoördinatie die
een visie en strategie kan ontwikkelen én implementeren vanuit de doelstellingen van KAAP
samen met het artistieke team en de verantwoordelijke voor communicatie projecten kan opzetten en uitvoeren.
zowel individueel als in groep kan werken.
empathisch en diplomatisch is en oog heeft voor de noden en wensen van het publiek en de vrijwilligers en deze
kan verbinden met de plannen van de organisatie.
een netwerk weet uit te bouwen ten behoeve van KAAP.
precies en projectmatig kan werken zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen
creatief en probleemoplossend kan denken en handelen
luister- en veranderingsbereid is
relevante ervaring heeft op het vlak van publieks -en vrijwilligerswerking.
voeling heeft met hedendaagse kunst.
flexibel en positief ingesteld is
geen schrik heeft van avond- en/of weekendwerk

Wij bieden
-

Een uitdagende job in een dynamische boeiende kunstenorganisatie in volle opbouw.
Een voltijds contract voor onbepaalde duur.
Verloning volgens anciënniteit en volgens de barema’s van PC 304
Flexibele werkuren en een ruime vakantieregeling volgens de cao van PC 304
Extralegale voordelen: gsm-abonnement, vergoeding kosten openbaar vervoer, maaltijdcheques

Interesse?
Solliciteren kan door je curriculum en motivatiebrief te mailen naar
Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP, rolf.quaghebeur@kaap.be
Solliciteren kan uiterlijk tot zondag 6 januari 2019.
Het gesprek zal doorgaan in de week van 14 januari 2019.
WWW.KAAP.BE

