Werft aan!
Een cultuurprogrammator met voltijdse
prestaties (B1-B3) in contractueel verband
voor onbepaalde duur
Er wordt een gelijktijdige aanwervings- en
bevorderingsprocedure georganiseerd
Er wordt ook een wervingsreserve
aangelegd voor de duur van drie jaar

Taakomschrijving
Je zorgt voor de realisatie en opvolging van culturele activiteiten, projecten en samenwerkingen. Je
bent verantwoordelijk voor de communicatie van alle activiteiten geïnitieerd door het Leietheater en
de organisatie van thematisch verdiepingsprogramma’s. Je ondersteunt de werking van de dienst
cultuur en evenementen.
Voorwaarden
 je bent in het bezit van een bachelordiploma
 je slaagt voor de selectieproeven
 je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de
kandidaat slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen
mag je dit schriftelijk toelichten
 je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Ons aanbod
 een boeiende job in een aangename werksfeer
 een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
 extralegale voordelen:
- maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering
- een fietsvergoeding
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 aangepaste vorming en opleiding
 nuttige relevante ervaring uit privésector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar
geldelijke anciënniteit meetellen; ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in
rekening gebracht voor het berekenen van meeneembare anciënniteit
 het minimum geïndexeerd brutomaandloon bedraagt 2460,78 euro

Selectieproeven
De selectie gebeurt aan de hand van een schfitelijk en mondeling gedeelte en kan voorafgegaan
worden door een preselectieproef indien het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 20
bedraagt. Meer info hierover vind je verder in de infobrochure.
Solliciteren
Gebeurt aan de hand van het verplichte inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde
documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt uiterlijk tegen maandag 25 februari 2019:
- via mail: jobs@deinze.be
- per post: ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800
Deinze
- tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, DC Leiespiegel – 4e verdieping
Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures
Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze,
rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Stad Deinze verwerkt je
gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in
onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.

FUNCTIEBESCHRIJVING EN GEWENST PROFIEL

1. FUNCTIEBENAMING
Naam van de functie

Cultuurprogrammator

Afdeling

Departement Welzijn, Burger en Vrije
Tijd

Niveau/rang

B1-B3

Graad

Administratief

2. DOEL VAN DE FUNCTIE
Je zorgt voor de realisatie en opvolging van culturele activiteiten, projecten en samenwerkingen. Je
bent verantwoordelijk voor de communicatie van alle activiteiten geïnitieerd door het Leietheater en
de organisatie van thematisch verdiepingsprogramma’s. Je ondersteunt de werking van de dienst
cultuur en evenementen.
3. KERNRESULTAATGEBIEDEN
 Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het programmabeleid met
zelfstandige uitvoering van programmering op één of meerdere terreinen van de
podiumkunsten (eventueel ook film)
 Onderhouden van contacten met gezelschappen/artiesten en afsluiten contracten
 Verstrekken van informatie aan de techniekers
 Verantwoordelijk voor de publiekswerking en publiciteit van alle activiteiten in het
cultuurcentrum
 Verzorgen van de contextprogramma’s in relatie tot de programmering van het Leietheater
 Verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking
 Verantwoordelijk voor het opstellen van het marketing- en publiciteitsplan, initiëren,
coördineren en uitvoeren van marketingstrategieën al dan niet met externen
 Verantwoordelijk voor het eigen budgetbeheer en initiëren en opvolgen van (incidentele)
subsidieaanvragen
 Ondersteuning aan organisatoren van externe culturele activiteiten
 Algemene administratieve ondersteuning van de dienst cultuur en evenementen
 Actief participeren aan teamvergaderingen
 Rapporteren aan directeur

4. COMPETENTIEPROFIEL
4.1. Kerncompetenties


beleidsgerelateerde competenties:
- plannen en organiseren
- kwaliteitsvol werken
- beleidsondersteunend werken



interactie gerelateerde competenties:
- effectief communiceren
- samenwerken en organisatiebetrokkenheid



persoonsgerelateerde competenties:
- zichzelf ontwikkkelen
- creatief zijn

4.2. Aanvullende competenties


beleidsgerelateerde competenties:
- visie ontwikkelen
- omgevingsgericht handelen



interactie gerelateerde competenties:
- mondeling presenteren
- schriftelijk presenteren



persoonsgerelateerde competenties:
- flexibel zijn
- stressbestendig
- integer zijn

5. VERRUIMENDE BEPALINGEN
 je bent bereid tot avond- en weekendwerk
 bereidheid tot onderlinge vervanging van afwezige collega’s, indien mogelijk in onderlinge
afspraak of op verzoek van de leidinggevende
 in geval van noodzaak en op verzoek van de leidinggevende: bereidheid tot het werken op
een andere plaats dan de normale werkplaats (o.m. n.a.v. de door de stad georganiseerde
activiteiten)
6. FUNCTIESPECIFIEKE KENNIS
 je bent vertrouwd met en sterk geboeid door het podiumlandschap in Vlaanderen & Brussel
en hebt een ruime interesse in de kunsten in het algemeen
 relationele en communicatieve vaardigheden
 kan voldoende werken met specifieke hard- en software en andere communicatiemiddelen
 heeft voldoende kennis van social media
 ervaring binnen het werkveld is een pluspunt
 regelgeving eigen aan de dienst/organisatie

VOORWAARDEN EN SELECTIE

SPECIFIEKE AANWERVINGSVOORWAARDEN
Houder zijn van een bachelordiploma.
Slagen voor een niet-vergelijkend examen (het college van burgemeester en schepenen stelt uit de
lijst van de geslaagde kandidaten de meest geschikte kandidaat aan op basis van de rangschikking en
een vergelijking van de titels en verdiensten voor de betrekking)
SELECTIEPROGRAMMA
Schriftelijk gedeelte A (20 punten)
Een geïntegreerde casestudie waarin alle aspecten van een mordern en kwalitatief cultuurbeleid en
een aantal functierelevante problemen aan bod komen.
Schriftelijk gedeelte B (40 punten)
Proef 1:
Ondervraging omtrent functierelevante wetgeving en/of toepassing van functierelevante
vakdomeinen (kennis van gemeentedecreet en gemeentebeleid en regelgeving inzake cultuur en
cultuurbeleid). De kandidaten zullen bij de inschrijving voor de examens een gedetailleerd overzicht
ontvangen van de leerstof waarover zal ondervraagd worden (20 punten).
Proef 2:
Postbakoefening (20 punten).
Mondeling gedeelte (40 punten)
Proef 1:
een psychotechnische proef, houdende de toetsing van de algemene intelligentie, het leervermogen,
de persoonlijkheid en de leidinggevende capaciteiten (20 punten).
Proef 2:

een mondelinge proef houdende toetsing van de persoonlijkheid, de maturiteit, motivatie en
affiniteit met de sector van de kandidaat. Daarnaast kan tevens op de stof van het schriftelijk
gedeelte A en B teruggekomen worden (20 punten).
Beoordeling van de selectiegedeelten
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat voor ieder gedeelte 60% van de punten behalen. Bestaat
een gedeelte uit meerdere proeven, dan moet de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven
minimaal 50% van de punten behalen.
Op elk selectiegedeelte wordt geëlimineerd.
SELECTIECOMMISSIE
De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen.
De selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden van het niveau A, waarvan minimaal 1 van het
andere geslacht. Ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen
bestuur.
De leden van de gemeente- en OCMW-raad en van het college van burgemeester en schepenen en
het vast bureau kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het
eigen bestuur.
Bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het
eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Aan het college van burgemeester en schepenen
Brielstraat 2
9800 Deinze
Voornaam en naam

……………………………………………………………..

Straat en nummer

……………………………………………………………..

Postcode en gemeente

……………………………………………………………..

Telefoonnummer

……………………………………………………………..

e-mail

……………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart hierbij door de stad Deinze in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben
genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden, het selectieprogramma en de
functiebeschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt.
Voor het verdere verloop van de selectieprocedure wens ik op de hoogte gebracht te worden:
o
per post
o
via e-mail
Inschrijven doe je, door dit ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier, samen met volgende
documenten uiterlijk tegen maandag 25 februari 2019 te bezorgen per post, via mail, of tegen
ontvangstbewijs:
o
een sollicitatiebrief
o
C.V. met pasfoto
o
kopie bachelordiploma

Naam, datum en handtekening

