Bamm! vzw
Solliciteren bij Bamm! - voor meer inlichtingen:

Vaartkom 4

vacature@bamm.be

3000 Leuven
+32 016 65 94 65

Bamm! zoekt verantwoordelijk
Bamm! vzw, een organisatie voor kunst- en erfgoededucatie
marketing
voor
kinderen, jongeren en&
huncommunicatie
begeleiders zoekt een medewerker
musea- & erfgoedprojecten
bij Mastiek (80%)
50%

50%

+ optioneel

Primaire functie

Secundaire functie

Wij geven toe dat we voornamelijk azen op een senior
marketing met een stevige
bagage aan marketingtools
en strategische skills.

Ben jij die persoon, maar zie
je het communicatiepakket
minder zitten? Dan zien wij
het zeker als een optie om jou
als senior marketing aan te
nemen voor 50%.

Contract van
Takenpakket
onbepaalde
duur met een hart
• Uitwerking
en begeleiding
musea- en erfgoedprojecten.
Je
bent een marketeer
voor cultuur,
jeugdvan
enlopende
kunstenaars.
• Uitwerking van nieuwe musea- en erfgoedprojecten:

Een
strategisch
denker
maar
ook een
doener
een plan graag omzet
Mastiek
is het bindmiddel
tussen
museum- Overleg
metdie
aanvragers.
in
realiteit. Jeenweet
een
merk sterk
te positioneren,
je(kunst)tentoonstellingen
collega& erfgoedverhalen
kinderen
& jongeren.
- Specifieke
inhoud van musea,
en (lokaal)
Mastiek werkt aan verschillende musea-met een
erfgoed
verwerken.
communicatiemedewerkers
plan
aan te sturen en weet
en erfgoedprojecten en zoekt een vaste
- Die inhoud vertalen naar de leefwereld van de doelgroep: kinderen
tekstueel
& deze
visueel
jouw
over te
brengen.
Je
met
medewerker om
projecten
meeboodschap
uit te
en jongeren,
zowel
in de vrije tijd
alswerkt
binnen de
context van een school.
werken. en evaluaties en stuurt bij waar
- Die nodig.
inhoud vertalen
naar
educatieve
targets
Alleen
werken
is concepten
voor jou(museumspellen,
Je komtprobleem,
terecht in eenmaar
deelteam
van
actieveaf
rondleidingen,
erfgoedwandelingen, lespakketten …).
geen
je stemt
ook graag
met een team.
Bamm!, een fijne organisatie met een groot
en gedreven team. Onze opdrachtgevers
zitten verspreid over heel Vlaanderen en
Brussel. Je uitvalsbasis is in OPEK in
Leuven, maar je kan ook deels werken op
ons kantoor in de Kunsthal in Gent.

- Concrete uitwerking van educatieve concepten: opdrachten/
activerende werkvormen bedenken, opdrachten en teksten uitschrijven (op maat van de doelgroep), aanmaak van materiaal
bij de opdrachten, vormgeving …

50% Marketing & strategie
Profiel

Aanbod

Meer
uitleg
Bamm!,
haar doelstel• Je beschikt
overnaar
eende
vlotte
penenen kan helder• schrijven
voor van onbepaalde
Je
brengt
deover
lange
termijnvisie
en plannen van onze
organisatie
markt
Fulltime contract
lingen, haar woonst en jouw mogelijke
kinderen en jongeren.
duur in een energieke organisatie
positioneert ons zodat we effectief en duurzaam nog meer impact realiseren met
toekomstige collega’s kan je vinden op
• Je hebt een grote affiniteit met erfgoed & musea en met de leefmet een
team
onze
deelwerkingen
en projecten.
www.bamm.be
en www.opek.be.
wereld van kinderen & jongeren. Je kan innovatieve
enenthousiast
inclusieve
concepten bedenken.

•

Snelle indiensttreding

Meer
informatie
over
Mastiek
Jeen
hebt
ervaring
in het uitwerken
van museum& erfgoedprojecten
• Barema
B1C van PC329.01
Je
staat
in voor de
strategie
en realisatie van de •onoffline
marketing
van
vind je via www.mastiek.org.
en/of producten.
www.sociare.be
Bamm! en haar deelmerken.
• Je werkt nauwkeurig, kan een planning opmaken en volgen en weet
• Gratis woon-werkverkeer
deadlines te respecteren.
• Basiskennis
grafischemet
vormgeving
en van programma’s
zoals vervoer
met het openbaar
Je bouwt mee aan de merkbekendheid van Bamm!
en de verhouding
de
Indesign,
Photoshop,
Illustrator
is
een
pluspunt.
• Ruime opleidings- en
deelmerken. Je bedenkt campagnes om Bamm! als een sterk merk in de markt te
• Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken.
bijscholingskansen
zetten en voert deze uit.
• Je hebt educatieve ervaring: je hebt zelf al met groepen
(kinderen,
• Gsm-abonnement
jongeren, gezinnen, gidsen) gewerkt.

Je bent aanspreekpunt en marketingexpert voor de verschillende deel- merken.
Je ondersteunt en begeleidt je twee collega’s die instaan voor de communicatie
van deelmerken Bazart en AmuseeVous.
Je beschikt over de expertise om verbanden te leggen tussen de verschil- lende
klantenbestanden van Bamm! haar deelteams en spot opportuniteiten om onze
diverse doelgroep te vergroten.

DATUM INDIENSTTREDING
zo snel mogelijk
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 (woonplaats tot OPEK in Leuven/Kunsthal in Gent)
met het openbaar vervoer.
• Ruime opleidings- en bijscholingskansen.
• Aangename vakantie- en recuperatieregeling.
• Mogelijkheid tot intekenen op een bedrijfs-gsm-abonnement.

PROCEDURE
• Solliciteer uiterlijk 6 november tot 22u
via vacature@bamm.be
• Stuur je CV en licht je motivatie toe.
• Bezorg ons ook jouw voorstel voor
onderstaande opdracht:

Schrijf voor dit werk
1. een familietekst (max. 120 woorden)
2. een opdracht voor een 6-9-jarige
in familieverband (max. 100 woorden)
3. een opdracht voor de tweede graad
secundair onderwijs BSO bij een
begeleid bezoek (max. 100 woorden)

Luc Tuymans
Mwana Kitoko

2000, olieverf op doek, h. 208 cm x b. 88 cm, collectie S.M.A.K.

Download hier een selectie van afgelopen projecten

Op 9 november laten we je weten of we je
uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken
zijn gepland op 15 november vanaf 15u30.
Dit moment hou je dus best vrij in je agenda.
We hopen dat je snel bij ons kan starten.

Twijfel je? Vragen?
Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, geaardheid, (etnisch-culturele) achtergrond, geloofsovertuiging, leeftijd of handicap.

Bamm! vzw

Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te solliciteren? Laat

bij Bamm!
- voor bij
meer inlichtingen:
Voor vragen over de Solliciteren
vacature kan
je terecht
het ons zeker weten.
amber@bamm.be vacature@bamm.be

Vaartkom 4
3000 Leuven
+32 016 65 94 65

