Aanwerving cultuurfunctionaris gevangenis Brugge





Cultuurfunctionaris in de gevangenis van Brugge
50 % tewerkstelling
Contract van onbepaalde duur
Spoedige indiensttreding

De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen gevangenen en de buitenwereld via een groepsaanbod van
sport en cultuur in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel samen met partners van buiten.
De Rode Antraciet vzw zoekt
Een cultuurfunctionaris, verankerd in de gevangenis van Brugge, 50 %.
Functieomschrijving
 Je staat in voor de verdere uitbouw van een groepsaanbod cultuur voor en door gedetineerden in
de gevangenis van Brugge.
 Je werkt nauw samen met de culturele partners in de regio, de beleidscoördinator van de Vlaamse
gemeenschap, de organisatieondersteuners en trajectbegeleiders van Justitieel Welzijnswerk en
Justitie.
 Je deelt je expertise met je collega’s van De Rode Antraciet.
Opdrachten
 Je bent aanspreekpunt voor de gevangenis van Brugge voor alle vragen en ideeën rond een
cultureel aanbod voor en door gedetineerden;
 Je verkent het lokale culturele landschap en onderzoekt opportuniteiten tot samenwerking met
externe organisaties en overheden;
 Je coördineert en realiseert mee het jaarplan cultuur van de gevangenis;
 Je neemt actief deel aan overleg met actoren waar cultuur op de agenda staat, zowel binnen als
buiten de gevangenis;
 Je leidt externe partners toe en ondersteunt hen bij het uitwerken en uitvoeren van een activiteit
of project in de gevangenis;
 Je neemt actief deel aan overleg en teamdagen en andere opdrachten binnen De Rode Antraciet.
Profiel
 Je beschikt over een diploma bachelor of master menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig
door ervaring;
 Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen;
 Je bent een teamspeler;
 Je beschikt over ervaring in het organiseren van een cultuuraanbod en/of met hulp- en
dienstverlening in de gevangenissen? Dan heb je een streepje voor;
 Je hebt een sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren,
probleemoplossend denken en in samenwerken;
 Je bent sociaal voelend en hebt interesse in de doelgroep van gedetineerden;
 Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, flexibiliteit en
assertiviteit;
 Je bent voor overleg beschikbaar op maandag.

Aanbod
 Een dynamische werksfeer;
 Een 50 % contract van onbepaalde duur;
 Salaris volgens huisbarema functionaris (minstens barema B1b paritair comité 329.01);
 Maaltijdcheques;
 Hospitalisatieverzekering;
 Groepsverzekering.
Plaats van tewerkstelling
De gevangenis van Brugge, Legeweg 200.
Selectieprocedure
Mail je CV en motivatiebrief tot en met zondag 10 februari 2019 naar bjorn.callens@derodeantraciet.be.
Brieven worden voorgelegd aan een leescomité.
De sollicitatie bestaat uit een schriftelijke proef en een gesprek (aaneensluitend) op ons kantoor in 3001
Heverlee, Geldenaaksbaan 277, op donderdag 28 februari 2018.
Vragen
Wil je graag wat meer informatie? Contacteer Bjorn Callens, coördinator cultuur op
bjorn.callens@derodeantraciet.be of +32 486 10 21 95
Algemene informatie vind je terug op onze website www.derodeantraciet.be en op facebook.

