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Bamm! zoekt een medewerker
Communicatie & Community 50% 

Over ons

Bamm! is een overkoepelende cultuureducatieve organisatie die 
ervoor wil zorgen dat alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en 
Brussel inspirerende ontmoetingen hebben met kunst en erfgoed. 
Onder Bamm vallen vier deelmerken: Bazart, AmuseeVous, Mooss en 
Mastiek.

Takenpakketen & profiel 
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On- & offline communicatie
Van contentplanning tot contentcreatie (socials, site…), 

van een eerste brainstorm rond flyermateriaal tot voor de 

3e keer proofreaden van een persartikel; de on- & offline 

communicatie van Bamm!, Mooss en Mastiek zit van a tot 

z onder jouw vleugels.

Authentieke copy & pakkende visuals
Alle tekstjes die de stempel Bamm! zullen dragen, komen 

uit jouw pen. Je weet welke visuals je moet inzetten om 

op te vallen in de communicatiestroom.  

Je copy en beelden zetten onze merken met een sterk 

imago in de buitenwereld. 

Campagne skills
Om je community en content extra te versterken, begrijp 

je het nut van online campagnes op social media en zoek-

machines, en het analyseren ervan. 

Communitybuilder
Bamm! ‘lives & breathes’ haar community, zowel online als 

offline. Die duurzame relatie uitbouwen en onderhouden 

komt in jouw bakje te liggen. Je bouwt aan een kwalitatief 

en divers netwerk. 

Teamplayer 
Je onderhoudt een goed contact met het communicatie-

team. Zo ben je altijd goed op de hoogte van wat er leeft 

en benut je alle kansen om te communiceren. Je deelt 

ook ervaringen en tips met de rest van het team zodat zij 

jou ook kunnen ondersteunen.

Takenpakketten 
Voor zowel Bamm! als de 2 
deelmerken Mooss en Mastiek, 
zoeken we communicatieve 
versterking. 
Hoe ziet jouw werkweek eruit?
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Ben jij de collega*  
die wij zoeken?

 › Je bent een communicatiebeest met een hart voor cultuur en jeugd. Een 
strategisch denker maar ook een doener die een plan graag omzet in rea-
liteit. Je weet een boodschap wervend te vertellen, begrijpt hoe je socia-
le media optimaal inzet, en verliest daarbij niet je doel uit het oog. 
 › Je werkt met targets en evaluaties en stuurt bij waar nodig.
 › Alleen werken is voor jou geen probleem maar je stemt ook graag af met 
een team.

Belangrijk: Bamm! denkt niet in termen van ‘te weinig ervaring’ en selec-
teert al helemaal niet op basis van diploma. We kijken naar groeipotenti-
eel, talent en een aanwezig kritisch buikgevoel. Let op!  
We willen geen copy-pastes van onszelf, laat dat duidelijk zijn. Het spreekt 
hopelijk voor zich dat je geen heteroseksueel wit middenklasse cis- 
gendered profiel hoeft te hebben. Het ontbreekt ons team aan diversiteit  
en we geloven er sterk in dat die nodig is om van Bamm! op zoveel mo-
gelijk vlakken een safe space te maken.

Aanbod 
 › Je komt terecht in het fijne team van Bamm!
 › Een contract van onbepaalde duur voor 50%.
 › B1c van PC 329.01 (maximum 5 jaar loonanciënniteit).

 › Gratis woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer. (woonplaats tot OPEK in Leuven)

 › Ruime opleidings- en bijscholingskansen.
 › Aangename vakantie- en recuperatieregeling.
 › Mogelijkheid tot intekenen op een bedrijfs- 
gsm-abonnement.
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Praktisch
Datum indiensttreding 

Zo snel mogelijk

Werking
Je plant zelf je werkuren in samen-

spraak met het team. Op dinsdag 

werkt iedereen vanuit het kantoor in 

Leuven en staat het wekelijks overleg 

op de planning. Er is ook een kantoor 

in Gent.

Vragen?
Voor vragen over de vacature kan je 

terecht bij amber@bamm.be  

Ben je onzeker of ervaar je een drem-

pel om te solliciteren? Laat het ons 

zeker weten.

Procedure

Stuur ons ten laatste 6 maart een motiva-
tiebrief* en CV.  
Solliciteer via vacature@bamm.be met  
vermelding ‘medewerker communicatie & 
community Bamm!’. 

Uiterlijk 7 maart hoor je of je uitgenodigd 
wordt voor een gesprek, dat zal 
plaatsvinden op 16 maart tussen 11u en 17u. 


