
Vacature projectmedewerker JonGeduld / Kinky Star -32u

Jeugd - en Muziekcentrum Kinky Star heeft zich de voorbije 17 jaar onlosmakelijk verbonden met de muzikale en 
culturele uitstraling van Stad Gent. Steeds tastend naar de grenzen van het huidige niet-commerciële muzieklandschap, 
is de Kinky Star een welgekende naam geworden binnen de muzikale underground en veelal een eerste speelkans voor 
beginnende bands. De organisatie biedt eveneens ruimte voor vrijwilligersinitiatief, waardoor het steeds de nadruk legt 
op het werven, betrekken, opleiden, motiveren en begeleiden van jonge vrijwilligers. 
Daarnaast richt Kinky Star zijn pijlen op alle mogelijke vormen van muziekeducatie en bandcoaching. In dit kader werd 
het project JonGeduld opgestart, een project waarbij speel -en groeikansen worden aangeboden aan jonge bands. Dit 
gebeurt in de vorm van een traject met onder andere bandcoaching, een studio-opname, een optreden en aansluiting 
bij diverse culturele samenwerkingen.

Functieomschrijving
Voor JonGeduld is Kinky Star op zoek naar een dynamische projectmedewerker die dit traject begeleidt en 
verder ontwikkelt tot een kwalitatieve merknaam.

Een greep uit de voornaamste taken:
-   Hij/zij selecteert de bands, aan de hand van bepaalde criteria, die in aanmerking komen voor het parcours,
-   Hij/zij begeleidt de bands en ontwikkelt een vertrouwensband,
-   Hij/zij is de eerste contactpersoon voor de band, de organisatie en voor externe partnerorganisaties,
-   Hij/zij staat in voor de promotie en communicatie van JonGeduld,
-   Hij/zij volgt de financiële  kant en de begroting op van het project,
-   Hij/zij onderhoudt de banden met partnerorganisaties en is steeds proactief op zoek naar samenwerkingen,
-   Hij/zij volgt de productie op en volgt het trajectplan op de voet,
-   ...

Profiel
Je bent:
- sociaal,
- flexibel,
- gedreven,
- creatief,
- een goede netwerker,
- een gestructureerde planner,
- goed op de hoogte van de actuele muziek - en cultuursector,
- thuis in social media en communicatie,
- een geboren groepsbegeleider met een jongerengerichte attitude,
- niet bang voor avond - en weekendwerk,
- ...
Je hebt:
- een hart en passie voor muziek - en jongerencultuur,
- kennis/ervaring in muziekeducatie en groepsgerichte educatieve processen,
- een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur sociaal - cultureel werk) of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod
32-uren week met flexibele werkuren in een jonge werkomgeving binnen de muzieksector. Loon volgens een 
1BC 0jaar anciënniteit (PC329.010). Contract van bepaalde duur: 1 januari 2015 tot 31 december 2015, met 
kans op verlenging.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur je CV en motivatiebrief naar sarina.mary@kinkystar.com. 
Solliciteren kan tot en met 9 november. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 november.


