Deeltijdse Publiekwerker (m/v/x) voor Stad Gent
De dienst Werk en Activering zoekt samen met het departement Cultuur, Vrije Tijd en Sport een
publiekswerker.
Als publiekswerker onderneem je acties om binnen de educatieve werking van de stedelijke,
culturele organisaties specifieke doelgroepen of kansengroepen te bereiken. Gedurende de
tewerkstelling leer je de job aan. Naarmate je groeit in het werk en in de opleiding (zie verder) kun je
op de werkvloer taken uitvoeren op een meer zelfstandige manier.

Takenpakket
•

Je maakt je de reguliere werking van de publiekswerking van de dienst eigen (met
ondersteuning door een vaste medewerkers van de dienst). Je beantwoordt vragen van het
publiek (telefonisch, via email) en verzorgt de administratie voor de publieksactiviteiten
(rondleidingen, ateliers, concerten, tentoonstellingen, etc.).

•

Je maakt kennis met de prioritaire doelgroepen en je start er een dialoog mee op. Je maakt
kennis met de sociale kaart en bekijkt deze vanuit de bril van 'diversiteit en inclusie'.

•

Je zet initiatieven op touw om de culturele organisatie beter te connecteren met de
diversiteit van de stad.

•

Je denkt acties en projecten uit die passen binnen de werking van de culturele organisatie;
acties die gericht zijn naar specifieke doelgroepen (jongeren, scholen, kinderen, gezinnen,
buurt, kansengroepen, anderstalige nieuwkomers, ouderen, mensen met een beperking,
etc.).

•

Je legt contacten, zet initiatieven op touw en bouwt netwerken uit om bepaalde doelgroepen
te bereiken.

•

Je organiseert activiteiten, rondleidingen voor specifieke doelgroepen, sociaal-culturele
organisaties en verzorgt tevens de administratie hiervoor.

•

Je communiceert en evalueert doelgroepgerichte activiteiten.

•

Je helpt mee met het opmaken van een draaiboek /stappenplan/actieplan.

•

Je neemt deel aan teamvergaderingen.

Jouw profiel
•

Interesse in cultuur (muziek, podiumkunsten, tentoonstellingen, beeldende kunst, …) en
gemotiveerd om in deze sector te werken.

•

Affiniteit met één of meerdere etnisch-culturele gemeenschappen van Gent of Vlaanderen.

•

Inzet en doorzettingsvermogen om deze job met de opleiding te combineren.

•

Talenkennis Nederlands: je moet vlot een gesprek kunnen voeren (niveau 2.4).

•

In aanmerking komen voor een SINE-contract.

•

In aanmerking komen om te werken binnen ‘lokale diensteneconomie’ (LDE).

Twijfel je of je in aanmerking komt? Bel naar 0470/27 08 13

Vereiste competenties
•
•
•
•
•
•

Vlot werken met de courante MS – office – toepassingen.
Kunnen samenwerken in team.
Netwerken, organiseren, initiatief nemen.
Flexibiliteit: bereid zijn om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken.
Mondeling en schriftelijk communiceren.
Organisatiebetrokkenheid tonen.

Wat biedt Dienst Werk en activering?
•

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (5 jaar).

•

Een deeltijdse arbeidsovereenkomst – 4/5de (3 dagen werken/1 dag opleiding).

•

Een opleiding on the job en een opleiding sociaal-cultureel werk aan Artevelde (vroegere
VSPW).
Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, …

•

Werkplek?
Je wordt tewerkgesteld binnen de stedelijke culturele sector (bvb. een museum) en start in het
intercultureel centrum De Centrale.

Word je onze collega?
Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel):
• Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs.
• - 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 maanden en
volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden
leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36
maanden.
• + 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden en volledig
uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn.

• Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Stad Gent nl. medisch geschikt bevonden
worden voor deze functie.
Je moet bereid zijn om de graduaats opleiding ‘sociaal cultureel werk’ via het volwassenonderwijs
Artevelde (vroegere VSPW) te volgen:
1 lesdag/week, 6 modules. De opleidingskosten worden door de werkgever gedragen.
Info over deze opleiding kan je bekomen op www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
Je wordt verwacht de opleiding te starten in september 2021.

Hoe solliciteren?
•

Bel naar 0486 50 36 71 tijdens de kantooruren (van 9u tot 16u) (niet op vrijdag) of mail naar
sigrid.devriendt@stad.gent en schrijf je in voor één van de infosessies. Omwille van de
huidige coronamaatregelen voorzien we drie infomomenten. Twee infomomenten gaan door
in beperkte groep en één infomoment gaat online door:
•

Infomomenten in beperkte groep op maandag 17 mei om 13u30 of 15u30 uur in het
Balenmagazijn, Getouwstraat 10 te Gent. De plaatsen zijn beperkt.

•

Online infomoment op maandag 17 mei om 9u30. Neem je graag deel aan de online
infosessie? Bezorg ons je mailadres per mail (sigrid.devriendt@stad.gent).

•

Tijdens de infosessie krijg je meer uitleg over de functie en het soort contract. Je kan meteen
een afspraak maken voor een sollicitatiegesprek.

•

Indien je niet aanwezig kan zijn op de infosessie, maar toch een afspraak wenst, bel dan ten
laatste op 14/05/2021 naar 0486 50 36 71 of mail naar sigrid.devriendt@stad.gent

Gent is voor iedereen! Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren
kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst,
geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad
niet.

