Projectmedewerker BURN LEUVEN
BURN Leuven is op zoek naar een enthousiaste projectmedewerker met
een passie voor jongeren en met een interesse in Urban Arts. Werk je
graag met jongeren en wil je hun artistiek groeitraject ondersteunen en
faciliteren? Dien dan je kandidatuur in voor 18 december.
ORGANISATIE
BURN is een project van Jeugdhuis Leuven vzw. Het is een open jeugdhuis voor jongeren tussen 13 en
25 jaar met interesse in Urban Arts. De projectwerking bestaat uit vaste werkingen in verschillende
urban disciplines (rap, breaking, afrohouse, beatproducing,..), masterclasses en evenementen. Door
de projectwerking van BURN wil jeugdhuis Leuven vzw kansen creëren voor jongeren om zich te
ontwikkelen op artistiek en sociaal vlak. Voor de uitwerking van dit project zoeken we 1 halftime
projectmedewerker (M/V) voor een contract van onbepaalde duur.

FUNCTIE
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor de goede organisatie van het project. Je
organiseert de dagelijkse werking, projecten en evenementen. Je houdt de projectadministratie op
orde, onderhoudt een goed contact met de jongeren en de workshopgevers en vertegenwoordigt
BURN in het culturele veld van Leuven.
De belangrijkste taken van de projectmedewerker zijn:
• Je organiseert de vaste werking van BURN onder de noemer ‘begeleid oefenen’. Concreet
ben je verantwoordelijk voor de werkingen breaking, afrohouse en de studiowerking. Je zorgt
ervoor dat alle randvoorwaarde voor een goede werking ingevuld zijn (infrastructuur,
begeleider, inspraak, bereikbaarheid…)
• Je organiseert en ondersteunt evenement en projecten die artistieke kansen geven aan
jongeren met interesse in Urban Arts. Hieronder vallen o.a. het BURN Festival, de B-King
series, showcases, toonmomenten en masterclasses. Projecten en evenementen worden
opgezet in samenspraak met de jongeren.
• Een link met de culturele sector ontplooien vanuit BURN: Je organiseert in en met
cultuurcentra of culturele organisaties toonmomenten met de jongeren die deelnemen aan
BURN. Je zorgt dat de afspraken met hen gemaakt worden, je begeleidt de jongeren ter
plekke, verzorgt de logistiek en promoot op die manier BURN op locatie. Je legt de link met
de jeugdhuiswerking.
• Je werk een gerichte communicatiestrategie uit om de naambekendheid van BURN te
vergroten en nieuwe jongeren te bereiken. Je voert deze communicatiestrategie ook uit. Je
kan vlot communiceren via sociale media, je hebt een vlotte schrijfstijl en hebt oog voor
detail. Je weet hoe je een activiteit moet aankondigen en hoe je hier jongeren voor kan
werven.

PROFIEL
We zijn op zoek naar een open en enthousiast iemand met een passie voor jongerencultuur. Je bent
een echte jongerenwerker die weet om te gaan met groepen, maar je hebt ook de nodige capaciteiten
om een project te coördineren en administratief op te volgen.
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Je hebt een hart voor jongeren
Je hebt voeling met Leuven en Leuvense jongerencultuur
Je hebt interesse in urban arts
Samenwerken en participatie zijn je tweede natuur
Je bent een geboren netwerker, zowel met jongeren als met organisaties
Je hebt zicht op en interesse in de leefwereld van tieners en jongeren en kan uitstekend met
hen overweg
Je kan een project coördineren en administratief opvolgen
Je kan budgetten opmaken en opvolgen
Organiseren en initiatief nemen, zit je in het bloed, maar je neemt het initiatief van jongeren
niet over
Je kan zelfstandig werken en je komt gemaakte afspraken na
Je bent stressbestendig en flexibel
Je wil geen 9 to 5 job, avond- en weekendwerk doe je met plezier. Je werkt minimum één
avond (dinsdag of donderdag) in de week en op woensdagnamiddag.
Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma in een sociale studierichting, of gelijkgesteld door
ervaring
Je hebt minimum twee jaar ervaring als jongerenbegeleider (vrijwillig of professioneel) in het
jeugdwerk
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B
Je hebt respect voor iedereen ongeacht de huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal, geslacht,
handicap of seksuele geaardheid

AANBOD
Je werkt samen met ambitieuze jongerenorganisaties en jongeren uit Leuven. Je kan je eigen accenten
leggen binnen een project met een duidelijke visie, doelstellingen en projectplanning. Je krijgt
ondersteuning en begeleiding vanuit afdeling jeugd van de stad Leuven. Je krijgt een halftijdse
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een maandelijks brutoloon volgens de geldende
barema’s van de socio-culturele sector PC329 (niveau bachelor). Je werkplek is op de Brusselsestraat
61a in Leuven.

SOLLICITEREN
Graag je CV en motivatiebrief doormailen naar jeugddienst@leuven.be, voor 18 december. Na analyse
van kandidaturen volgt er een selectie via een case die je thuis kan voorbereiden. Deze case wordt in
de week van 23 december verstuurd en dient ten laatste op 3 januari 2020 naar ons opgestuurd te
worden. Daarna nodigen we de geselecteerde kandidaten uit voor een mondeling gesprek op 14
januari. Voor inhoudelijke vragen over de job, kan je terecht bij Jochen Smets
(Jochen.smets@leuven.be of +32 16 27 27 66).

