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Bamm! zoekt een medewerker
Communicatie & community 80%  
bij AmuseeVous

Over ons
AmuseeVous eist ruimte op voor jongeren (16-30j) binnen 
de culturele sector. Van het opzetten van drempelverlagende 
evenementen tot het doorlichten van organisaties, we werken  
op verschillende fronten aan een culturele wereld die meer 
jongerenproof is. 
Je komt terecht in het gedreven team van Bamm!, een fijne 
organisatie met vier deelwerkingen: Bazart, AmuseeVous, 
Mooss, Mastiek. Je uitvalsbasis is Opek aan de vaartkom in 
Leuven, maar je kan ook werken in Kunsthal in Gent. 

ceci, n’est pas une offre d’emploi

Takenpakketen & profiel 

https://bamm.be
https://www.bazart.org
https://www.amuseevous.be
https://mooss.org
http://www.mastiek.org
https://www.opek.be
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On- & offline communicatie <3
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 AmuseeVous en haar projecten zit van 

a tot z onder jouw vleugels.

Authentieke copy & pakkende visuals
Alle tekstjes die de stempel AmuseeVous zullen dragen, 

komen uit jouw pen. Je weet welke visuals je moet in-

zetten om op te vallen in de communicatiestroom.  

Je copy en beelden zetten AmuseeVous met een sterk 

imago in de buitenwereld. 

Sterke coaching skills
Je gelooft in en geeft vertrouwen aan jongeren. In de 

projecten die AmuseeVous opzet, geven we de jongeren 

de touwtjes in handen. Ook op vlak van communicatie.  

Jij coacht hen binnen grote projecten zoals De Kotroute 

en Curating the Young en stuurt naast reminders ook graag 

hart-onder-de-riem-berichtjes.

Communitybuilder
AmuseeVous ‘lives & breathes’ haar community, zowel 

online als offline. Die duurzame relatie onderhouden komt 

in jouw bakje te liggen. Je bouwt aan een veilig, kwalitatief 

en divers netwerk. Verbinding en safe(r) space zijn key.

Je bent een fixer
De termen ‘lastminute’, ‘oei, vergeten’ en ‘DRINGEND’ 

brengen je niet in instant stress. Je kan om met plannen 

die nooit volgens plan verlopen en bent flexibel om in het 

heetst van de strijd op zoek te gaan naar oplossingen.

Takenpakketen 
Sorry to disappoint you, een proper 
uitgelijnde vacature kennen we bij 
AmuseeVous niet, want het taken- 
pakket bouwen we samen met jou.  
Er zijn wel enkele bouwstenen die de  
basis uitmaken van jouw takenpakket:

https://bamm.be
https://www.bazart.org
https://www.amuseevous.be
https://mooss.org
http://www.mastiek.org
https://www.opek.be
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*AmuseeVous is geen sekte, hippie-club of fanatieke beweging, maar we 
staan wel ergens voor. Hoewel we op heel wat vlakken verschillen, zijn er 
duidelijke gemeenschappelijke delers

Ben jij de AVer*  
die wij zoeken?

 › Je hebt een passie voor kunst én voor jongeren, je bent gebeten  
door de missie van AmuseeVous en dat straalt van je af
 › Je draagt op jouw manier bij aan het behouden en uitwerken van  
AmuseeVous als safe space
 › Je kan meesurfen op het ritme van de vrijwilligers.  
Avond-en weekendwerk zijn geen probleem en je bent flexibel op  
vlak van werkuren én werkplaats

Belangrijk: AmuseeVous denkt niet in termen van ‘te weinig ervaring’ 
en selecteert al helemaal niet op basis van diploma. We kijken naar 
groeipotentieel, 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 AmuseeVous op zoveel 
mogelijk vlakken een safe space te maken.

Aanbod 
 › Je komt terecht in het fijne team van Bamm!
 › Een contract van onbepaalde duur voor 80%.
 › B1c van PC 329.01 (maximum 5 jaar loonanciënniteit).

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

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

https://bamm.be
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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 en afhankelijk van de projecten 

durven we ook al eens vergaderen in 

Antwerpen & Brussel.

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 (dat mag via alle gekende 

AmuseeVous-kanalen, waar jij jou het 

meest comfortabel bij voelt).

Procedure

Maak een Instapost met visual & caption  
om jonge kunstenaars (18-30j) te werven 
voor De Kotroute met 15.12.22 als deadline 
om zich in te schrijven.
www.kotroute.be

Stuur ons ten laatste 30 november 22u 
een motivatiebrief*, CV en jouw invulling 
van de bovenstaande opdracht.  
Solliciteer via vacature@bamm.be met  
vermelding ‘medewerker AmuseeVous’. 

Uiterlijk 2 december hoor je of je uitgeno-
digd wordt voor een gesprek. Dit zal door-
gaan op 5 december. Een tweede ronde 
gaat door op 6 december. Zet je dit alvast 
in je agenda?

*Bonuspunten als je ons niet gewoon schrijft hoe “extreem 

gemotiveerd en enthousiast” je bent om mee te doen, 

maar het ons laat voelen. We zoeken naar iemand met 

een passie en energie waar Doel jaloers op is. Als je geen 

clichés gebruikt in je sollicitatie, zullen wij je niet vragen 

waar je jezelf over 5 jaar ziet als we je uitnodigen.  

Pinky promise.

@amuseevous — amuseevous.be  — bamm.be

https://bamm.be
https://www.bazart.org
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https://www.opek.be
https://www.kotroute.be

