
 
 

Jeugd en Muziek Brussel – Nieuwland 198, 1000 Brussel – info@jeugdenmuziekbrussel.be 

 

VRIJWILLIGER 
(M/V/X) – Jeugd en Muziek Brussel vzw 

 

 
Contactpersoon: Mira Dejonge 
Locatie: Brussels hoofdstedelijk gewest 
Type: occasioneel 
 
Jeugd en Muziek Brussel ontwikkelt en realiseert vanuit wat er leeft in Brussel educatieve projecten 
waarbij muziek centraal staat. We verbinden artiesten met zo veel mogelijk kinderen en jongeren en 
creëren daarbij kansen die bijdragen tot de muzikale, algemeen menselijke en sociale ontplooiing van 
de Brusselse jeugd. 
 
Om ons klein dynamisch team te ondersteunen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. In onze organisatie 
werken vrijwilligers in alle soorten en maten. Naar gelang je interesses en kwaliteiten bieden wij je een 
takenpakket op maat aan. 
 
Mogelijke taken: 
 

 Je ondersteunt het team bij de promotie, organisatie en het onthaal van verschillende 
activiteiten (op onze thuisbasis maar ook op scholen, in GC’s en cultuurhuizen in Brussel); 

 Je gaat naar activiteiten, spreekt mensen aan en maakt verslagen; 

 Je vervoert materiaal van en naar onze thuisbasis; 

 Je ondersteunt bij administratieve taken (opvolging van de inschrijvingen, versturen van 
bevestigingen en contracten, enz.); 

 Je ondersteunt bij de communicatie (brochures, website, posten van foto’s en filmpjes, enz.) 
 
Profiel: 
 

 Je werkt graag met mensen en in teamverband; 

 Je hebt kennis van en interesse in muziek en cultuur in de bredere zin; 

 Je bent creatief in het vinden van oplossingen voor praktische problemen; 

 Je kan vlot communiceren met jongeren, leerkrachten, culturele partners en collega’s; 

 

Pluspunten: 

 Je kan goed overweg met de computer en hebt een basiskennis van MS Word en Excel; 

 Je bent vertrouwd met sociale media; 

 Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een voertuig; 

 Je bent woonachtig in Brussel; 

 Je bent meertalig; 

 

Aanbod: 

 Een nieuwe, dynamische en flexibele werking en werkomgeving 

 Een takenpakket op maat van je profiel 
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 Een vrijwilligersvergoeding. 
 

Interesse? Stuur zo snel mogelijk een mail met korte motivatie (maximum 10 regels) naar 

mira@jeugdenmuziekbrussel.be. Hopelijk tot binnenkort! 
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