WISPER zoekt:
een educatief medewerker fotografie in Antwerpen (50%)
WIE ZIJN WIJ?
WISPER organiseert artistieke cursussen (dans, theater, beeldende kunsten, literatuur, muziek en fotografie)
voor volwassenen vanaf 18 jaar, van zoekende beginners tot gevorderde amateurkunstenaars.
De cursussen vinden meestal plaats in Antwerpen, Leuven, Gent en ook online. In de zomer organiseren we
artistieke vakanties in binnen- en buitenland.
De motor van onze werking is het WISPER-team: een bonte ploeg van 23 medewerkers met een gedeelde
drive voor kunsteducatie. WISPER ziet iedereen met een passie voor kunst als een potentiële partner of
collega.
Hieronder enkele sfeerbeelden van hoe het er in ons team en tijdens onze cursussen aan toegaat ...
Klik om verder kennis te maken!

WAT HOUDT DE JOB IN?
Als educatief medewerker fotografie:
•
•
•
•

Programmeer je fotografiecursussen op onze verschillende locaties (Antwerpen, Gent, Leuven en
vakantielocaties in de zomer). Je creëert een gevarieerd aanbod voor beginners en gevorderden.
Stuur je een team van freelance docenten aan, rekruteer je nieuwe docenten en ondersteun je
hen.
Geef je zelf een deel van de cursussen uit je programmatie: soms overdag, meestal ’s avonds en/of
in het weekend. In de zomer gaat het om weekcursussen in het buitenland.
Ontwikkel je een visie over fotografie bij WISPER, waarbij je rekening houdt met wat er gebeurt in
de samenleving én in het kunstenlandschap. Je onderhoudt ook een netwerk van partners.

Binnen deze job is er veel ruimte voor je eigen creativiteit en groeipotentieel. Je krijgt de kans om je eigen
takenpakket én de toekomstplannen van WISPER mee vorm te geven.
De andere educatieve medewerkers en het WISPER-team ondersteunen je tijdens regelmatige momenten
van uitwisseling, waarop o.a. wordt nagedacht over kunsteducatieve methodieken en cross-overs.

WORD JIJ ONZE COLLEGA?
Dit zijn belangrijke vaardigheden voor onze nieuwe educatief medewerker fotografie:
•
•
•
•
•

Je hebt een stevige basis in fotografie.
Je hebt ervaring in lesgeven aan groepen jongeren of volwassenen.
Je hebt actieve interesse in de kunsten en kent het fotografisch kunstlandschap.
Je hebt eigen ideeën en een kritische kijk op fotografie en kunsteducatie.
Je kan zelfstandig je werk organiseren en plannen.

Als lid van het WISPER-team ...
•
•

neem je deel aan interne overlegmomenten.
heb je ook gedeelde organisatorische taken: je doet het onthaal van cursussen, zet lokalen klaar,
organiseert interne bijscholingen en teamdagen, beheert cursusmaterialen ...

Dit verwachten we van jou:
•
•
•

Je kan ’s avonds en/of in het weekend werken (gemiddeld 1 à 2 keer per week).
Je voelt je thuis in een werkcontext die voortdurend in verandering is.
Je werkt in Antwerpen en bent bereid om regelmatig aanwezig te zijn op onze werkplekken in Gent
en Leuven. Onze locaties zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, maar het is makkelijk als je
in (groot) Antwerpen woont.

WISPER gelooft in de kracht van diversiteit. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, wat je leefsituatie
is, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en ervaring en hoe jij het
verschil kan maken om onze missie waar te maken en om een divers publiek te bereiken. Voel je je
aangesproken? Aarzel niet en dien je kandidatuur in.

WAT BIEDEN WE JE?
•
•
•

Je krijgt een 50% contract van onbepaalde duur (19u/week, met flexibele werktijden en flexibele
opname van overuren).
Je loon is vastgelegd volgens de barema's in het paritair comité 329.01 (sector sociaal-cultureel
werk, barema B1c). Relevante werkervaring nemen we mee in het bepalen van je anciënniteit.
Maandelijks krijg je ook maaltijdcheques voor € 6 per gewerkte dag.

ZO SOLLICITEER JE
Je kandidaat stellen kan tot en met 27 oktober 2022 door ons jouw motivatie en cv te bezorgen in een
zelfgekozen vorm: brief, video, pdf, audiofragment … Die kan je mailen naar vita@wisper.be of persoonlijk
of per post bezorgen op onze werkplek in Leuven: Vaartkom 4, 3000 Leuven
Tijdens de aanwervingsprocedure baseren we ons op jouw competenties en talenten, ongeacht leeftijd,
geslacht, genderidentiteit, origine of handicap.
Je krijgt ten laatste op 10 november 2022 een reactie van ons. De gesprekken vinden plaats op 23 en 24
november (1ste ronde) en 1 december (2de ronde). Je contract start liefst begin januari 2023.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met Marissa via marissa@wisper.be of 0479/83.57.25.

