Vacature
C-mine cultuurcentrum zoekt kunstdocenten voor Plutomobiel
Projectomschrijving
Plutomobiel is een nieuw kunsteducatief project voor Genkse kinderen. Een bakfiets rijdt
pleintjes af waar kinderen buiten spelen. Kunstdocenten begeleiden kunstzinnige
activiteiten met de kinderen. De Plutomobiel werkt voornamelijk op plekken waar kinderen
moeilijker toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod. Het project vergroot de culturele
competenties van jonge kinderen, verruimt hun wereld, prikkelt de fantasie en laat hen al
spelend kennismaken met verhalen, theater, dans, muziek, beeld en film.
Takenpakket
C-mine cultuurcentrum zoekt voor de begeleiding en de organisatie van de Genkse
Plutomobiel professionele kunstdocenten die als trekkers van het project voor enkele jaren
een engagement willen aangaan.
De kunstdocent van de Plutomobiel heeft zowel artistieke als pedagogische competenties.
De kunstdocent heeft kennis over actieve kunsteducatie vanuit ervaring, interesse,
opleiding. Hij/zij kan kinderen begeleiden in kunstzinnige leerprocessen. De kunstdocent
heeft bij voorkeur ervaring en/of opleiding in meerdere kunstdomeinen (beeld, muziek,
beweging, media, drama) en zet die actief in bij het werken met kinderen. De kunstdocent
kan zelfstandig kwaliteitsvolle kunsteducatieve activiteiten uitwerken en begeleiden en zet
daarbij het stimuleren van de creativiteit bij kinderen voorop.
Daarnaast is de kunstdocent van de Plutomobiel een uitstekend organisator. Hij/zij staat
samen met één collega-kunstdocent in voor de totale organisatie en realisatie van de
Genkse Plutomobiel: afspraken maken met stedelijke partners voor het plannen van de
workshops in diverse Genkse wijken, communicatiemiddelen ontwikkelen voor de
bekendmaking van het project, publiekswerving, het beheren van het projectbudget,
aankoop materialen, verplaatsingen bakfiets Plutomobiel, inhoudelijke en zakelijke
terugkoppeling naar het cultuurcentrum en Pluto vzw, verslaggeving, evaluatie, enz.
Functieprofiel





Je hebt kennis over actieve kunsteducatie vanuit je ervaring, interesse, opleiding.
Je combineert artistieke en pedagogische competenties door opleiding en/of
ervaring.
Je hebt een grote affiniteit voor kinderen
Je kan artistieke ideeën en ideeën van kinderen vertalen naar kwaliteitsvolle
kunsteducatieve activiteiten















Je hebt een bachelor- of masterdiploma en/of ervaring als professional in de actieve
kunsteducatie.
Je hebt ervaring in het werken met Genkse kinderen of begrijpt de Genkse context
vanuit relevante ervaring in een andere stedelijke context.
Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk.
Je maakt graag contacten en kan als geen ander enthousiasmeren.
Je bent creatief, maar blijft accuraat.
Je bent een uitstekend organisator en voert graag plannen van A tot Z uit.
Je hebt zin voor initiatief; je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent leergierig.
Je bent een sociaalvaardige, enthousiaste collega en kan zelfstandig werken maar
werkt ook graag in team.
Je bent een multitasker, weet van aanpakken en bent resultaatsgericht met oog voor
kwaliteit.
Je hebt een dynamische en vlotte persoonlijkheid en wil graag mee de organisatie
vertegenwoordigen.
Je bent een verbinder die over schotten, genres, stijlen en tijden heen kan denken en
werken.
Kennis van de stad Genk is een pluspunt.

Timing
De Genkse Plutomobiel wordt in het voorjaar van 2018 ontwikkeld. Het kunstdocententeam
zal in februari en maart tijdens verscheidene activiteiten bij Genkse kinderen input
verzamelen voor het uitwerken van de Genkse Plutomobiel. Het project wordt tijdens de
maanden april, mei en juni getest en zal operatief zijn in de zomermaanden.
Als kunstdocent werken voor de Plutomobiel doe je vooral in de vrije tijd van de kinderen
en bij mooi weer. Dat wil zeggen dat de activiteiten plaatsvinden op woensdagmiddagen,
zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties. Je bent dus bereid om je agenda flexibel aan
te passen naargelang de mogelijkheden op de diverse locaties, de weersomstandigheden,
e.a.
Wat kan je verwachten







Een fijne ploeg vakkundige, gemotiveerde collega’s.
Een gloednieuw project dat je zelf kan vormgeven en realiseren
Een grote autonomie in de invulling van de functie.
Een uitdagende, dynamische en flexibele werkomgeving
Verloning gebeurt op freelance basis (via interim-arbeid of via een zelfstandigenstatuut) en
volgens de geldende barema’s van de kunstensector.
Terugbetaling verplaatsingskosten

Stuur je motivatiebrief en cv ten laatste op vrijdag 2 februari 2018 om 17u naar
eva.steel@genk.be. Op basis van de brieven en cv’s wordt een eerste selectie gemaakt van
kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.
Meer info? eva.steel@genk.be of 089 65 50 30

