NIEUWE MEDEWERKERS GEZOCHT!
Wil je kinderen en jongeren laten kennismaken met de democratie? Heb je interesse in
burgerparticipatie? Ben je een kei in communicatie? Dan is deze vacature vast iets voor jou.
De educatieve dienst Puzzel Brussel van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
zoekt:

1 VOLTIJDSE EN 1 HALFTIJDSE MEDEWERKER
EDUCATIE, PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE (m/v/x)
Wie zijn we?
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit
de 17 Nederlandstalige parlementsleden van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement. De Raad stippelt het beleid uit
voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media, welzijn, gezondheid en gezin in Brussel.
Puzzel Brussel is de dienst educatie en informatie van de Raad. Kinderen en jongeren die
schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen met de klas een educatief
programma volgen. Voor elke leeftijd heeft Puzzel Brussel een fijne formule ontwikkeld.
Plaats van actie is het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Om de dialoog tussen burgers en politici te versterken, werkt de Raad aan
een participatietraject met de Brusselse inwoners. Er zal ook extra ingezet worden op
communicatie via de website en sociale media. Als medewerker educatie, participatie en
communicatie krijg je een gevarieerd takenpakket:
Educatie:
 Je werkt mee aan alle educatieve programma’s van Puzzel Brussel.
Een overzicht vind je op www.puzzelbrussel.be
 Je geeft rondleidingen in het Brussels Parlement aan kinderen, jongeren,
studenten en volwassenen.
 Je geeft presentaties over het Brussels Parlement en de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 Je werkt creatief mee aan nieuwe formules voor educatieve programma’s.
 Je organiseert de inschrijvingen en beantwoordt mails van scholen en groepen.
Participatie:
 Je bedenkt manieren om burgers beter te betrekken bij de politiek.
 Je zet de lijnen uit voor participatietrajecten en volgt ze van a tot z op.
 Je vraagt de mening van burgers en geeft ook feedback over wat ermee gebeurt.
 Je organiseert dialoogmomenten tussen burgers en politici.
Communicatie:
 Je schrijft berichten voor de website (WordPress) en sociale media.
 Je volgt de sociale media op de voet en kiest de beste kanalen.
 Je doet de lay-out van de communicatie (of je bent bereid om dat te leren).
 Je maakt foto’s en video’s (of je bent bereid om dat te leren).

Wie zoeken we?












Je hebt een bachelordiploma of de juiste EVC (erkenning van
verworven competenties): www.erkennenvanverworvencompetenties.be
Je volgt de Brusselse actualiteit.
Je hebt interesse in de democratie en feeling voor participatie en communicatie.
Je gaat graag om met verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren,
studenten en volwassenen.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
Je kan je taalniveau aanpassen aan Brusselaars die een andere thuistaal hebben.
Kennis van andere talen is een pluspunt.
Je kan boeiend vertellen.
Je kan creatief meedenken.
Je werkt graag in een team, maar kan ook zelfstandig taken afwerken.
Je bent bereid om opleidingen te volgen.

Wat bieden we jou?





Je werkt in een klein, enthousiast team.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur (niveau B, assistent).
Je ontvangt voordelen bovenop je salaris: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques
en terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of met de fiets.
Onze kantoren liggen vlakbij diverse metro-, bus- en treinhaltes.

Wil je graag solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief voor vrijdag 30 april naar dit adres:
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Patricia Coppens
Lombardstraat 67
1000 Brussel
vacature@raadvgc.brussels
We selecteren de kandidaten via een objectief examen.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft iedereen gelijke kansen.
Jouw talent is belangrijker dan je gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd,
seksuele voorkeur of beperking. We verwachten wel dat je Brussel en
de Vlaamse Gemeenschap een warm hart toedraagt.

