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1 deeltijdse Publiekwerker (m/v/x) voor Stad Gent – SINE/LDE 

De dienst Werk zoekt samen met de dienst Cultuur een publiekswerker voor een specifieke 

opdracht. Binnen de publiekswerking of educatieve werking van de stedelijke, culturele  organisaties 

moeten acties ondernomen worden om meer en beter specifieke doelgroepen of kansengroepen uit 

de buurt te bereiken, zoals: laaggeschoolden, personen met een beperking, senioren, allochtonen, 

anderstalige nieuwkomers, ….  De publiekswerker wordt ingeschakeld in het bestaand team van de 

publiekswerking of educatieve dienst op één of meerdere  werkplekken. 

 

Takenpakket 

 de reguliere werking van de publiekswerking van de dienst eigen maken (met ondersteuning 

begeleiding door de vaste medewerkers van de dienst).  Beantwoorden van vragen van het publiek 

(telefonisch, via email) en verzorgen van de administratie voor de publieksactiviteiten (rondleidingen, 

museumspelen, ateliers, concerten, tentoonstellingen, etc.); 

 kennismaking met  de buurt, de buurtbewoners en de buurtorganisaties , opstarten van een  dialoog 

met de doelgroep; 

 initiatieven op touw te zetten om het museum of de culturele organisatie beter te integreren in de 

buurt; 

 acties en projecten uit te denken die passen binnen de werking van het museum en die gericht zijn 

naar specifieke doelgroepen (jongeren, scholen, kinderen, gezinnen, buurt, kansengroepen, 

allochtonen, ouderen, etc.); 

 de juiste contacten te leggen, initiatieven op touw te zetten en netwerken uit te bouwen om bepaalde 

doelgroepen te bereiken; 

 acties op touw te zetten om de ‘vrienden van het museum’ of de vrijwilligersorganisatie uit te breiden 

en aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen; 

 doelgroepgerichte activiteiten te communiceren, organiseren en evalueren en tevens de administratie 

hiervan te verzorgen; 

 creatieve ateliers en activiteiten organiseren, rondleidingen geven voor specifieke doelgroepen, 

buurtgebonden organisaties en tevens de administratie hiervoor verzorgen: aanleggen van bestanden 

met contactpersonen; 

 meehelpen met het opmaken van een draaiboek  / stappenplan / actieplan; 

 u werkt mee binnen de bestaande publiekswerking of educatieve werking van een stedelijke culturele 

organisatie.  U onderneemt mee acties om meer en beter specifieke doelgroepen of kansengroepen 

uit de buurt te bereiken, zoals : laaggeschoolden, personen met een beperking, senioren, allochtonen, 

anderstalige nieuwkomers, …. U doet dit door initiatieven op touw te zetten, doelgroepgerichte 

activiteiten te organiseren en te communiceren.; 

 u bent bereid tot het volgen van algemene én technische vorming. U stelt zich ook open voor 

coachingsgesprekken. 

 

 



 

 Jouw profiel

 
 interesse  in cultuur (muziek, podiumkunsten, tentoonstellingen, beeldende kunst, …), gemotiveerd 

om in deze sector te werken ; 

 bereid om een opleiding te volgen: één dag per week les volgen in kader van de opleiding socio-

cultureel werker; 

 affiniteit met één of meerdere etnisch-culturele gemeenschappen van Gent of Vlaanderen. 

 

Vereiste competenties 

 vlot werken met de courante MS – office – toepassingen; 

 kunnen samenwerken met teamleden van de publiekswerking; 

 netwerken, organiseren, initiatief nemen; 

 flexibel: bereid zijn om regelmatig ’s avonds en in het weekend te werken; 

 mondeling en schriftelijk communiceren; 

 organisatiebetrokkenheid tonen; 

 Wat biedt Dienst Werk?

 
 Een tewerkstelling van 5 jaar (aanvang tewerkstelling  voorzien vanaf september 2016) 

 Loonbarema op  niveau D (loon en arbeidsvoorwaarden volgens barema van de stad Gent) 

 Een deeltijd contract – 4/5
de

  (3 dagen werken/1 dag opleiding)  

 Vorming en opleidingen  

 Een dynamische en diverse werkomgeving 

 Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding… 

 

Word je onze collega?   

Dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:  

 

 Als kandidaat moet je voldoen aan de SINE-maatregel: 

 Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs 

 Indien jonger dan 45 jaar:  minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 

maanden en volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden 

 leefloongerechtigd zijn OF minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 

maanden. 

 Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden 

en volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn. 

 

 Voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Stad Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor 

deze functie. 

 

 

 



                        
 

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen | Dienst Werk 

 

 Je volgt reeds de opleiding Sociaal Cultureel Werk in het volwassenonderwijs (bij voorkeur VSPW). Of 

je bent geslaagd voor de toelatingsproef om te mogen starten met de opleiding  Sociaal Cultureel 

Werk (Je kan hiervoor contact opnemen met Tina Op De Beeck op het nummer: 09/218.89.30). 

 

 Je komt in aanmerking om te werken binnen LDE (indicering) 

 

Hoe solliciteren? 
 

Schrijf je in voor de infosessie op vrijdag 15 juni 2018 om 14 uur stipt bij De Dienst Werk, Kattenberg 2 te 9000 

Gent. 09/269.18.80. Tijdens deze infosessie word je geïnformeerd over de functie en de selectieprocedure. De 

selectie gaat door in de tweede helft van juni. 

 

 
Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen 
onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of 
nationaliteit. 

 

 


