
VACATURE SOCIAAL-ARTISTIEK MEDEWERKER 
 

Graag CV & motivatiebrief tegen 29 juli 2018 bezorgen aan:  
Bij’ De Vieze Gasten, Marie-Laure Delaby, Haspelstraat 31, 9000 Gent 

marielaure@deviezegasten.org 
Meer info: 09 237 04 07 – dvg@deviezegasten.org 

 
Bij’ De Vieze Gasten is een sociaal-artistieke organisatie in de Brugse Poort, een bruisende wijk in 
Gent. Sociaal-artistieke creatie, buurtgerichtheid, diversiteit en duurzaamheid zijn onze leidraad. 
Meer info vind je op www.deviezegasten.org. 
 

FUNCTIE 
Bij’ De Vieze Gasten zoekt een sociaal-artistiek medewerker (v/m/x) als versterking van het 
bestaande artistieke team. Het gaat om een voltijdse functie (of 4/5de) vanaf eind september 2018 
met een contract van onbepaalde duur. 

 
INHOUD 

 mee begeleiden van het verloop van en de praktische uitvoering van sociaal-artistieke 
projecten. 

 mee inhoudelijk samenstellen van en praktisch uitvoeren van een gevarieerde artistieke 
programmatie. 

 aandacht voor de inbreng van diversiteit en jong stedelijk talent in alle aspecten van de 
programmatie en de projecten. 

 meewerken aan algemene organisatorische taken (onthaal, reservatie, kassa, bar,…). 
 

PROFIEL 
 je bent vertrouwd met de sociaal-artistieke werkvorm. 
 je hebt kennis van minstens de Gentse culturele sector, kennis van lokale sociale en culturele 

partners is een pluspunt. 
 je hebt een divers persoonlijk netwerk. 
 je beschikt over minimum 5 jaar ervaring in de culturele of sociale sector. 
 je hebt een goede kennis van het Nederlands, andere talen zijn een pluspunt. 
 je bent bereid tot flexibele werkuren met regelmatig avond- en weekendwerk. 
 je woont in Gent of dichte omgeving. 

 

COMPETENTIES 
 je hebt een sterk organisatietalent. 
 je kan vlot met artiesten, bewoners en publiek met de meest diverse achtergrond omgaan. 
 je bent een goede netwerker en bent zeer sociaal vaardig. 
 je kan vlot schrijven en je hebt ervaring met subsidiedossiers. 
 je kan werken met MS Office.  
 je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. 

 
AANBOD 

 voltijdse tewerkstelling (38u/week), deels in het weekend. 
 Verloning volgens CAO 304, loongroep B met eventuele opname van anciënniteit. 
 Flexibele werkomgeving en uren. 
 Contract van onbepaalde duur. 

 
Op vrijdag 13 juli om 14u of op zaterdag 14 juli om 10u30 nodigen we jullie uit voor een infosessie. 
We zullen dan kort en duidelijk de algemene werking en de concrete invulling van de job toelichten. 
Graag een seintje vooraf om te melden of en naar welke sessie je komt. Uiteraard is dit geen 
verplichting en kan men ook solliciteren zonder naar een van de infomomenten te komen. 
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