VACATURE MUZIEKCOACHES M/V/X
Jeugd en Muziek Brussel is een Nederlandstalige muziekeducatieve organisatie. Samen met
kinderen, jongeren, leerkrachten en partners ontwikkelen en realiseren we artistiekeducatieve projecten die de Brusselse jeugd uitdagen om muziek op een intense manier te
beleven en te ontdekken. We ontplooien onze projecten zowel in de school- als in de vrije
tijd. Wil je meer weten over onze organisatie, neem dan zeker een kijkje op onze website:
www.jeugdenmuziekbrussel.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voor onze projecten in het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar muziekcoaches die
met diverse groepen kunnen werken. Je wordt opgenomen in ons team van freelancers om
projectmatig inhoudelijke opdrachten uit te voeren.

PROFIEL
Jouw expertise:

-

Je beschikt bij voorkeur over artistieke en/of pedagogische ervaring, bent in opleiding
of hebt een diploma of ervaring met relevantie voor onze werking.
Je bespeelt één of meerdere instrumenten en/of bent gepassioneerd door muziek in
de brede zin (van klassiek tot elektronische muziek, DJ’en, producen, spoken
word/slam/rap, beatbox, zang …).

Wie je bent:

-

Je bent gepassioneerd door muziek en muziekeducatie in brede zin.
Je houdt ervan met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.
Je bent goed georganiseerd en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je beschikt over de nodige zelfreflectie, creativiteit en leergierigheid.
Je bent niet bang om te experimenteren.
Je kan omgaan met feedback.
Je kan je één of meerdere dagen of dagdelen per week vrijmaken.
Je bent enthousiast en een teamplayer en hebt oog voor diversiteit.

Pluspunten maar niet noodzakelijk:

-

Je hebt ervaring in het geven van workshops.
Je hebt ervaring met werken met kinderen en jongeren in de Brusselse
grootstedelijke context.

-

Je woont in Brussel.
Je bent meertalig alsook kan je activiteiten uitvoeren en vlot communiceren in het
Nederlands.

AANBOD

Je maakt deel uit van een enthousiast team van muziekcoaches die op freelancebasis aan
artistiek-educatieve projecten werken. Deze muziekcoaches worden ingezet voor een breed
scala aan workshops, ateliers en projecten met Brusselse Nederlandstalige scholen en/of
grote culturele partners zoals Bozar of de Brusselse Gemeenschapscentra.
De vergoedingen verlopen volgens PC329.01 en respecteren het principe van fair practice in
de culturele sector. Er is keuze om te werken op basis van interimcontracten of voor het
uitvoeren van opdrachten op zelfstandige basis. Afhankelijk van de aard van de opdracht
worden de vergoedingen vastgelegd.
We garanderen een professionele omkadering met groeikansen door coaching en
begeleiding van onze kant.
De projecten worden uitgevoerd op verschillende locaties verspreid over het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zoals in scholen, gemeenschapscentra, onze eigen infrastructuur
(Nieuwland 198, 1000 Brussel), enz.

SOLLICITEREN

Stuur je cv en een korte motivatiebrief t.a.v. Mira Dejonge (artistiek-educatief
verantwoordelijke): mira@jeugdenmuziekbrussel.be
Voor meer inlichtingen kan je ook mailen.
Deadline: zo snel mogelijk en ten laatste op 10 juni 2022
Geselecteerde muziekcoaches worden gevraagd om een engagementsverklaring te tekenen
met een looptijd van 2 jaar en ons intern huishoudelijk reglement na te leven.

