Vacature projectmedewerker
(80%)

Lasso is op zoek naar een projectmedewerker voor het begeleiden van haar
projecten rond kinderen en tieners. Het gaat om een deeltijdse functie (80%) met
een contract van onbepaalde duur.
Over Lasso
Lasso is een culturele organisatie die via netwerking, bemiddeling en samenwerking
de participatie aan het culturele leven in Brussel wil versterken en vergroten. Om deze
doelstelling te bereiken brengt Lasso professionals uit diverse sectoren (cultuur, jeugdwerk,
welzijn, onderwijs) samen en zorgt het voor het uitwisselen van informatie en expertise, voor
het stimuleren van samenwerking en voor het creëren en vergroten van een draagvlak voor
cultuurparticipatie en kunsteducatie binnen deze sectoren. Lasso organiseert netwerkbijeenkomsten, vorming en studiedagen en coördineert verschillende projecten. Daarnaast biedt
Lasso ook begeleiding aan organisaties en zorgt het voor het documenteren van Brusselse
praktijkverhalen rond cultuurparticipatie en kunsteducatie.
Over de vacature:
De projectmedewerker wordt verantwoordelijk voor onze projecten met Brusselse kinder- en
tienerwerkingen. Regelmatig wordt ook samengewerkt met onderwijsinstellingen. Het
diverse takenpakket van onze nieuwe medewerker is het volgende:
- uitbouwen en onderhouden van een netwerk van professionals (cultuurwerkers,
jeugdwerkers, leerkrachten etc…) via individuele contacten en het organiseren van
netwerkactiviteiten;
- ontwikkelen van vormingsactiviteiten rond cultuurparticipatie van kinderen en
tieners voor cultuur- en jeugdwerkers en leerkrachten;
- bemiddelen bij en begeleiden van projecten en trajecten waarbij de
samenwerking tussen de jeugd- of onderwijssector en cultuursector centraal staat.
- coördineren van een documentaire en een publicatie met best practices en de
ontwikkeling van een spel i.s.m. externe partners
- opstellen van een communicatieplan en opvolgen van de communicatie van de
projecten: facebookpagina’s, websites, nieuwsbrieven, folders, …

Profiel:

De medewerker die we zoeken is een echte duizendpoot die als tweedelijnswerker graag
andere organisaties ondersteunt in hun samenwerking. Netwerken schrikt je niet af,
je bent een kei in het organiseren van allerhande activiteiten en hebt een vlotte pen.
Je neemt graag initiatief en kan de noden en verwachtingen van je netwerkpartners vertalen
in concrete, duurzame projecten en samenwerkingen. Je hebt voeling met werken met
kinderen en/of tieners en met de diversiteit van de Brusselse bevolking wat zich
weerspiegelt in de projecten die je begeleidt. Je kent Brussel en het culturele leven in de
stad heel goed. Je bent geduldig, diplomatisch en gedreven en weet anderen te overtuigen.
Je werkt graag zelfstandig, geruggesteund door een team. Je spreekt Nederlands en Frans.
Andere talen zijn een pluspunt. We zijn op zoek naar iemand met een diploma hoger
onderwijs en met een eerste relevante werkervaring.
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Wat we bieden:
Je komt terecht in een klein, divers team van gedreven medewerkers. Het gaat om een
80% functie (30u24min/week) met een contract van onbepaalde duur. Tijdelijk kan er
een uitbreiding zijn naar een voltijdse functie. Occasioneel is er weekend- en avondwerk.
Het loon is conform de geldende barema’s van PC 329.01.Voorts bieden we maaltijdcheques,
tussenkomst in gsm & internetkosten en de mogelijkheid om regelmatig van thuis uit te
werken. Onze kantoren zijn gevestigd in het centrum van Brussel en zijn vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer.
Interesse?
Reageer dan voor 25 juni 2017 door een mail te sturen naar marijke.vanhassel@lasso.be.
De sollicitatiegesprekken gaan bij voorkeur door begin juli, maar we kunnen flexibel omgaan
met eventuele vakantieplannen. De datum van indiensttreding is bij voorkeur september
2017.

Meer informatie:

Op www.lasso.be
Of via: Anja Van Roy – coördinator, T 02 513 29 85, anja.vanroy@lasso.be

