ARTFORUM / URBAN WOORDEN zoekt een PROJECTMEDEWERKER
Artforum / Urban Woorden is een creatieve, ambitieuze fusie-organisatie in volle ontwikkeling. We
prikkelen kinderen en jongeren om met grootstedelijke, nieuwe en digitale kunstvormen te
experimenteren. We proberen hiervoor een veilige ruimte te creëren voor iedereen, met specifieke
aandacht voor kinderen en jongeren van wie de stem ongehoord bleef.
Voor onze artistieke workshops, projecten en trajecten zoeken we een projectmedewerker die staat te
popelen om zich te smijten in een nieuwe en steeds vernieuwende organisatie. We dromen over een
collega met een passie voor nieuwe culturele vormen en de jongerencultuur. Over iemand die écht de
stem van jongeren wil versterken en met hen in gesprek gaat, hen laat creëren en hen bovenal laat
evolueren. Over iemand die gelooft in gelijkwaardigheid en van daaruit communities laat ontstaan.
Over een verbinder met een open geest en een hands-on-mentaliteit. Misschien wel over jou?
Artforum / Urban Woorden is gevestigd in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en werkt samen met de
andere huisgenoten – en hopelijk binnenkort ook met jou – aan een zorgzaam cultuurhuis dat zich
steeds kritisch bevraagt en de behoeften van kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving
ter harte neemt.
We werken vanuit een intersectioneel, antiracistisch, dekoloniaal, niet-patriarchaal kader dat continu
in dialoog en evolutie is.
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Je bent een projectmedewerker. Je plant en coördineert je eigen projecten van begin tot
einde; in samenwerking met onderwijs, buurtwerking, bibliotheek, culturele
partnerorganisaties, gezinnen, …
Je werkt nauw samen met het team, vrijwilligers, freelancers, kunstenaars, jeugdauteurs en
-illustratoren, en diverse groepen kinderen en jongeren. Je hebt ervaring met
coachingstrajecten van kunstenaars en/of jongeren.
Je bepaalt en bewaakt de artistieke en inhoudelijke doelstellingen.
Je bouwt aan langetermijnplannen en zoekt nieuwe kansen voor je projecten.
Je zoekt voortdurend naar nieuwe partners, artiesten, vrijwilligers.
Je staat in voor de publiekswerking van het project.
Je trekt de communicatie voor jouw projecten in samenwerking met de
communicatiemedewerker.
Je bent het aanspreekpunt voor partnerorganisaties, scholen, kinderen en jongeren. Je
beschikt over een groot inlevingsvermogen. Je kan in gesprek gaan en bemiddelen met
diegenen die bij je projecten betrokken zijn.
Je denkt creatief na en durft al eens mee te gaan in een artistiek proces.
Je hebt een passie voor verhalen en hebt interesse om literaire projecten op te zetten.
Je bent verantwoordelijk voor Als Ooit (expo en spin-off), een literair traject met jongeren en
samenwerkingen voor Rode Hond, Muzette, dynamotrajecten in onderwijs...
Samen met het team werk je mee aan de fusie en zoek je naar nieuwe vormen van
horizontale organisatie. Vanaf 2022 start Artforum/Urban Woorden aan een volgende
beleidsperiode, met ruimte voor nieuwe projecten en trajecten.

WIJ BIEDEN
● Een 4/5de contract, startdatum bij voorkeur september 2020 (oktober ook mogelijk), tot en met 31
december 2021, met mogelijkheid tot verlenging tot contract onbepaalde duur.
● Een loon volgens de barema’s van PC 329.01 (B1c), anciënniteit toegekend op basis van
relevante ervaring, woon-werkverkeer/fietsvergoeding en maaltijdcheques (na 6 maanden)
● Een job met veel zelfstandigheid in een enthousiast team
● Een flexibele werkomgeving
● Een werkplek in OPEK aan de Leuvense Vaartkom, waar de stad volop ontwikkelt
● De mogelijkheid om mee te bouwen aan een organisatie in volle ontwikkeling
PROCEDURE
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie ten laatste op 14 augustus 2020 naar
sollicitaties@artforum.be. Dat kan in een getypte versie maar even goed in een andere vorm.
Na een selectie op CV en brief (of andere inzending) worden een aantal kandidaten uitgenodigd
voor een gesprek en een schriftelijke proef.
Met vragen over deze vacature kan je terecht bij
●
●

Adinda Vanderzande (medewerker Artforum/Urban Woorden) op +32 16 24 66 24 of
mailadres info@artforum.be
Sammy Ben Yakoub (voorzitter Raad van Bestuur) op + 32 485 35 96 31 of mailadres
sby@sammybenyakoub.com

