Productiemedewerker Kopergietery

KOPERGIETERY

Deeltijds – contract onbepaalde duur

ORGANISATIE
Kopergietery vzw
•
•
•
•
•

een huis voor de podiumkunsten, met focus op theater, dans en muziek
een voormalig fabrieksgebouw gelegen in hartje Gent, waar gezelschappen en kunstenaars uit
binnen- en buitenland te gast zijn
een tweede platform Kopergietery Rabot in de gelijknamige Gentse wijk
een werking die zich richt naar een uitgesproken jong publiek
een ‘werkplaats’ waar jonge mensen in diverse ateliers theater maken, dansen, creëren

FUNCTIE
productiemedewerker Kopergietery:
-ben je verantwoordelijk voor de productionele en logistieke werking van Kopergietery Rabot, met een
focus op de uitbating van de theaterzaal
-ben je het aanspreekpunt voor de interne en externe contacten van Kopergietery Rabot, nl. de school
Mandala BIS, Eetcafé Toreke, buurtorganisaties en andere belangrijke actoren in de wijk
-werk je verder aan het onderhouden en uitbouwen van een netwerk met zoveel mogelijk mensen en
organisaties uit de buurt
-werk je nauw samen en rapporteer je aan de technisch verantwoordelijke enerzijds en de
verantwoordelijke Publiekwerking anderzijds

PROFIEL
KG is op zoek naar iemand die:
-met technische bagage, kennis van theatertechniek is een pluspunt
-gestructureerd kan werken, goed kan organiseren en projecten van a tot z tot een goed einde kan
brengen
-voldoende kennis heeft van de verschillende etnische bevolkingsgroepen binnen de ruime regio Gent
-zelf een andere migratieachtergrond hebben is een pluspunt
- interesse heeft in theater en kunsten in het algemeen
- verwant is met de leefwereld van kinderen en jongeren
-creatief en open van geest is
-communicatief sterk is
-die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan werken

-bereid is flexibel te werken, ook op avonden en tijdens het weekend

AANBOD
KOPERGIETERY biedt:
- een zeer gevarieerd takenpakket, met zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen
-nauwe contacten met een heel breed netwerk van organisaties
-een verloning op basis van de CAO Kunsten, paritair comité 304
-professionele ontplooiingskansen
-een grote mate van zelfstandig werken
-een diverse groep collega’s en gastvrije werkplek

SOLLICITATIE
Kandidaten kunnen zich richten tot: Nele Roels, zakelijk verantwoordelijke KOPERGIETERY
Nele@kopergietery.be
Graag een motivatie en curriculum vitae bezorgen uiterlijk op 25 oktober 2017
Een eerste selectie vindt plaats op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die
beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek.
KG selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

