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 Contactpersoon: Patrick Lenaers 
 

Plaats: Brussel 
Type: Voltijds (100%) 
Functie: Projectcoördinator 

 
www.jeugdenmuziekbrussel.be  
 
Jeugd en Muziek Brussel richt zich tot alle Brusselse kinderen en jongeren en empowert hen vanuit muziek 
en geluidskunst. We versterken de talenten van de Brusselse jeugd via onze muziekeducatieve werking met 
participatieve en multidisciplinaire projecten, innovatieve methodieken en technologieën. 
 
Als onafhankelijke Nederlandstalige vzw werken we aan de doelstellingen van Jeugd en Muziek 
Internationaal: “to enable young people to develop through music across all boundaries”. Jeugd en Muziek 
Brussel maakt sinds haar oprichting jongeren warm voor muziek. 
 
Het opzetten en realiseren van artistiek-educatief uitgewerkte projecten voor het onderwijs en in de vrije 
tijd vormt één van onze fundamenten. 
 
Wij zijn hiervoor als lid van ons jong en dynamisch team op zoek naar: 
 
Projectcoördinator (M/V/X) 
 
Takenpakket: 
 

 Je coördineert een waaier aan diverse muziekeducatie projecten binnen onze werking in Brussel 
zowel in de school- als in de vrije tijd in samenwerking met de artistiek-educatief verantwoordelijke 
en de directeur; 

 Je onderhoudt en stimuleert de samenwerking met (culturele) partners en klanten (zoals scholen, 
brede scholen, ...) alsook met artiesten/muziekcoaches; 

 Je staat in voor het inplannen van de activiteiten (met behulp van onze planningstool Yesplan) en 
zorgt voor het goede verloop van deze activiteiten waaronder de zorg voor logistieke zaken (d.i. 
materialen zoals instrumenten); 

 De administratieve taken staan in functie van de ondersteuning van de projecten; 
 Je staat in voor de financiële opvolging van de projecten o.l.v. de directeur (d.i. budgetbeheer); 
 Je draagt mee zorg voor de promotie en communicatie (via bijvoorbeeld foto's en filmpjes). 

 
 
 
 



Profiel: 
 

 Je hebt minimaal een diploma als bachelor; 
 Je bent een teamplayer met zin voor initiatief; 
 Je bent proactief en zelfsturend; 
 Je bent goed georganiseerd en pragmatisch/probleemoplossend ingesteld; 
 Je stelt jezelf flexibel op (b.v. verplaatsingen voor activiteiten op locatie, alsook occasioneel avond- 

en weekendwerk); 
 Je hebt interesse in muziek en cultuur in de bredere zin; 
 Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren (met scholen, ouders, leerlingen, partners, ...); 
 Je hebt voeling met wat er leeft onder jongeren; 
 Je hebt een hart voor Brussel en woont er bij voorkeur; 
 Pluspunten: 

o Je hebt ervaring in het organiseren en coördineren van culturele activiteiten; 
o Je bent vertrouwd met het Nederlandstalig onderwijs en het jeugdwerk in Brussel; 
o Je bent meertalig (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, ...); 
o Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers; 

 Je kan goed overweg met je laptop en werkt vlot met basisprogramma's (d.i. MS Word, Excel, ...). 
 Beschikken over een rijbewijs B is mooi meegenomen maar geen must. 

 
 
Wij bieden: 
 

 Een bediendencontract van onbepaalde duur; 
 Een voltijdse functie van 38u/week; 
 Een onmiddellijke indiensttreding; 
 Verloning volgens PC 329.01 (baremaschaal B1c); 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer; 
 Plaats van tewerkstelling: kantoor Jeugd en Muziek Brussel vzw, Nieuwland 198, 1000 Brussel 

gecombineerd met telethuiswerk 
 

Procedure: 
Schriftelijke sollicitatie uiterlijk 15 augustus 2022 met motivatiebrief en cv enkel via email naar: 
patrick.lenaers@jeugdenmuziek.be 

Na een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv volgt een eerste kennismakingsgesprek. Voor of na 
dit eerste gesprek kan een schriftelijke proef worden gedaan waarna een tweede gesprek volgt. 

 

 


