Dijk92, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, verbindt negen gemeenten (Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) op het vlak van
cultuur-, bibliotheek- en erfgoedwerking. Via kennisdeling en samenwerking zetten we in op
gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio. Wij ondersteunen culturele
initiatieven met (potentiële) bovenlokale uitstraling of relevantie en inspireren ze tot innovatie en
samenwerking binnen en buiten de cultuursector. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar
een:

REGIOCOORDINATOR CULTUUR
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur* – graad A+
*zolang de subsidie loopt.

Functie
Als regiocoördinator cultuur ben je:
het aanspreekpunt voor alle actoren, die je verder informeert en ondersteunt bij
vragen;
de netwerker en bruggenbouwer die de actoren samenbrengt en verbindt;
de vertegenwoordiger van het IGS op verschillende niveaus;
de stimulator, initiatiefnemer, begeleider en uitvoerder van regionale
cultuurprojecten;
de ondersteuner bij de uitvoerende dienstverlening van het IGS.
Profiel
je brandt van de goesting om jouw schouders onder dit ambitieuze project te
zetten;
jouw creatieve geest stelt je ertoe in staat om op een innovatieve wijze mee te
denken;
je houdt van samenwerken, netwerken en verbinden;
je bent diplomatisch en streeft naar consensus;
je verplaatst je graag en hebt er geen moeite mee om ’s avonds vergaderingen bij
te wonen;
werken met (project)begrotingen heeft voor jou geen geheimen, je bent sterk in
het zakelijk beheren van een organisatie;
cultuur verwarmt je hart, waardoor jouw interesse en affiniteit ermee groot is;
je hebt bij voorkeur ervaring met projectcoördinatie en kennis van de regelgeving
m.b.t. overheidsopdrachten, openbaarheid, intergemeentelijke samenwerking,
bovenlokaal beleid en culturele sector en bijhorende financieringsmogelijkheden.
Voorwaarden
Masterdiploma én minstens 3 jaar relevante beroepservaring.
Aanbod
Wie bieden je een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid, ontmoetings- en
samenwerkingskansen en een aantrekkelijk loon met bijkomende extralegale voordelen
zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling kosten
openbaar vervoer. Ook jouw relevante ervaring nemen we (gedeeltelijk) mee. Kandidaten
geslaagd voor de schriftelijke en mondelinge proef nemen we op in een wervingsreserve
van 2 jaar.
Interesse
Tot en met 5 april kan je solliciteren door jouw motivatiebrief en cv, een kopie van jouw
diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen
aan info@egclandvandermonde.be.
Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be. Voor
vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.
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