VACATURE VERANTWOORDELIJKE PUBLIEKSBEMIDDELING
Z33 is de (inter)nationale plek voor de toekomstverkenners van vandaag. We tasten grenzen af op het snijvlak van hedendaagse kunst, design
en architectuur. Met een uitdagend programma van tentoonstellingen, projecten, kunst in de open ruimte, lezingen, rondleidingen en aandacht
voor talentontwikkeling houden we de vinger aan de pols. En dat in een gloednieuw gebouw van de internationaal gerenommeerde architecte
Francesca Torzo, in hartje Hasselt.
Ons nieuwe gebouw is als een ruwe diamant. Nieuwe plannen voor tentoonstellingen, projecten en stomende samenwerkingen broeien volop.
Samen met een ploeg van 30 collega’s polijsten we Z33 en zetten we het huis op de regionale en (inter)nationale kaart, als een instelling die in
de toekomst ook op vlak van publieksbemiddeling de toon wil zetten.
Hierin speel jij een cruciale rol. Je legt de basis voor een unieke, experimentele en vernieuwende aanpak op vlak van publiekswerking bij Z33.
Je hebt oog voor wat leeft bij verschillende doelgroepen en vertaalt dit naar een uitdagend en gevarieerd aanbod op het snijvlak van kunst,
design en architectuur. Bovendien bedenk je graag nieuwe werkvormen, waarmee je gidsen aanvuurt of bezoekers verrast. Hierin ga je actief
op zoek naar bruggen tussen kunst en maatschappij, steeds vanuit de lens van de verwachtingen en noden van de bezoeker. Samen zetten
we innovatieve ideeën neer voor een straf Z33.

WIE ZOEKEN WE?
-

Je weet het programma van Z33 en de maatschappelijke vraagstukken om te zetten naar een boeiend aanbod voor een breder
publiek. Van rondleidingen, workshops, ateliers, gezinsactiviteiten, gidsenwerking tot een activiteit waar wij nog niet aan dachten. Je
slaagt erin onze thema’s en inhouden op een inclusieve manier te vertalen naar de leefwereld en het kennisniveau van de bezoeker.

-

Je bewaakt dit aanbod van A tot Z, inclusief feedback van de bezoeker.

-

Publieksbemiddeling staat niet stil. Je onderzoekt nieuwe werkvormen, brengt ze in praktijk en zoekt samenwerkingen met
(externe) partners, ontwerpers, kunstenaars of architecten.

-

Je weet een enthousiaste fanbase uit te bouwen. Je bent een gesprekstarter, die nieuwe organisaties of doelgroepen weet te beroeren.

-

Ervaring op vlak van publiekswerking of participatie is een pluspunt.

-

Voeling met beleid en vertrouwd zijn met het Kunstendecreet zijn pluspunten.

WE VERWACHTEN VAN JOU?
-

Je hebt een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en hebt reeds enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie.

-

Je bent iemand die kijkt naar de wereld met een nieuwsgierige blik en open geest.
Je hebt een grote interesse voor de kunstwereld en wilt dit delen met anderen.

-

Je bent in staat strategisch te denken en een visie te ontwikkelen

-

Je hebt een groot verbindend vermogen, overtuigingskracht en kan mensen enthousiast maken.

-

Je denkt graag out of the box, je hebt een neus voor nieuwe samenwerkingen of opportuniteiten en gaat ervoor.

-

Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en schuwt geen verantwoordelijkheid.

-

Je beschikt over een goede dosis organisatietalent (projectopvolging, budgetbeheer, omgaan met deadlines), kan een team
aansturen en communiceert op een heldere manier.

-

Je stelt je flexibel op en gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk.

-

Je werkt graag in team, gelooft in het belang van kennisdeling en collegialiteit en hebt gevoel voor humor.

-

Een vlotte beheersing van het Nederlands en een goede kennis van het Engels zijn vereist.

WAT BIEDEN WE?
-

Een voltijdse job in een ambitieus huis op kruissnelheid.

-

Vonkende samenwerkingen en grensverleggende projecten.

-

Ruimte voor inspiratie, een professioneel netwerk en vorming.

-

Een contract van onbepaalde duur.

-

Loon volgens barema B1a binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding, aangevuld met extralegale voordelen:
maaltijdcheques van € 6 per dag, tussenkomst woon-werkverkeer (gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer),
hospitalisatie- en groepsverzekering.

INTERESSE?
Verras ons met je CV en motivatiebrief en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek in Hasselt. Mailen doe je uiterlijk op 10/01/2021 naar
jobs@z33.be. Ten laatste op 15/01/2021 hoor je of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek dat plaats zal vinden op 20/01/2021.
Z33 selecteert op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen kandidaten op basis van leeftijd, gender,
etniciteit of beperking.

