VACATURE ARTISTIEK MEDEWERKER
Circus Zonder Handen (CZH) is de inclusieve urban circusschool in Brussel.
Met urban circus als dynamisch, speels en daadkrachtig middel, krijgen jaarlijks meer dan 900 kleuters,
kinderen, jongeren en volwassenen meer zelfvertrouwen en ontdekken ze hun talenten.
Circus Zonder Handen is een stedelijke en hybride organisatie, die op het kruispunt van (jongeren)cultuur,
jeugd, sport, circus en welzijn staat. We geloven daarbij in brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en
jongeren, en ondersteunen hen in hun groeitrajecten op artistiek, circustechnisch, sociaal en/of educatief
vlak.

Circus Zonder Handen is een sociaal-inclusieve werking.
We geloven in de kracht van circus en trachten de participatie aan het circusaanbod mogelijk te maken
voor iedereen. We passen een laagdrempelig beleid toe waarvan wijkgericht werken, bottom-up
participatie, samenwerking met een breed netwerk aan professionele partners, communicatie op maat,
inschrijvingsgelden volgens inkomenscategorie, toegankelijkheid, toeleiding, geëngageerde trainers en een
aanspreekbaar team de hoekstenen zijn.

Zo slagen we erin de warme Urban Circus Hub te zijn voor alle Brusselaars.
#circusvooriedereen #circusverbindt #verbaasjezelf #urbancircus #maakjestad

Circus Zonder Handen zoekt een Artistiek Medewerker
(onbepaalde duur, 0,80 VTE)
Circus Zonder Handen is een groeiende non-profit organisatie met een brede impact op diverse lagen van
de Brusselse samenleving. CZH bestaat momenteel uit een team van 15 vaste medewerkers en meer dan 40
freelancers. Om het enthousiaste team te versterken in het realiseren van haar missie zijn we op zoek naar
een artistiek medewerker die het artistieke groeitraject van onze jongeren verder kan uitbouwen, sterk is in
coaching van jongeren en graag activiteiten en events opzet en coördineert

Functieomschrijving:
Jouw verantwoordelijkheden zijn:
-

BXL Composé, het artistieke groeitraject van onze jongeren, verder uitbouwen: in essentie het
samenbrengen en begeleiden van een diverse bende Brusselse jongeren van 14 tot 30 jaar, ze een
eigen creatieproces laten doorlopen, deze jongeren coachen in hun groeitraject en deze trajecten
verdiepen met vervolgfases;

-

Coördinator Tonen: activiteiten en events initiëren en coördineren die erop gericht zijn kinderen en
jongeren hun urban circuskunsten tentoon te laten spreiden tijdens en naast de lessen, met oog voor
de artistieke jaarplanning;
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-

Urban luik van CZH coördineren: coachen en aansturen van een team trainers Parkour & Tricking,
planning van de vindplaatsgerichte werking en open trainingen, Urban Circus in Brussel op de kaart
zetten, samen een Brussels Parkour netwerk uitbouwen;

-

Vinger aan de pols houden van artistieke trends in de urban circuswereld, mogelijke crossovers tussen
circus, urban, dans en andere populaire bewegingsvormen exploreren en op basis daarvan het
educatief aanbod van CZH mee helpen innoveren.

Welk profiel zoeken we?
-

Je bent een fan van Brussel en haar
inwoners

-

Je hebt voeling met de leefwereld van
Brusselse jongeren

-

Je hebt pedagogische vaardigheden en
weet jongeren te enthousiasmeren, coachen
en aan te sturen

-

Ervaring met het coachen van een team is
een pluspunt

-

Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin
en goesting om jouw schouders te zetten
onder het artistieke luik van CZH

-

Je werkt zeer zelfstandig, weet het overzicht
te bewaren, planmatig te werken en initiatief
te nemen

-

Je bent een goede netwerker en kan
makkelijk contacten leggen.

-

Ervaring met circustechnieken, acrobatie,
parkour of tricking is niet noodzakelijk maar
mooi meegenomen

Wij bieden:
-

Een deeltijds contract van onbepaalde duur
(80%) volgens het geldende barema PC
329.01
met
extralegale
voordelen
(maaltijdcheques, terugbetaling woon-werk
verkeer,...)

-

Een uitdagende job in een creatieve en
groeiende werkomgeving

-

Een organisatie die rekening houdt met je
talenten en je helpt om te blijven groeien

-

Ruimte voor zelfsturing en autonomie

-

Een
flexibele
werk-privé
combinatie:
glijdende werktijden, flexibele recuperatie
van overuren,...

-

Een maatschappelijk relevante job met
zichtbare impact

-

Een divers team van enthousiaste collega’s
en jongeren

Interesse?
Stuur dan ten laatste 2 mei 2021 je motivatiebrief en CV of een creatief alternatief naar
julie@zonderhanden.be . Voor bijkomende informatie kan je mailen naar julie@zonderhanden.be .
De eerste sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de week van 3 mei 2021.
Circus Zonder Handen wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender,
afkomst of handicap.
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