Als Stedelijk Museum voor Actuele Kunst is S.M.A.K. in Gent een ankerpunt binnen de beeldende
kunst op nationaal en internationaal vlak. De kunstenaar, kwaliteit en een breed publiek staan
centraal in ons denken en handelen. In 2019 bestaat S.M.A.K. 20 jaar. Om het publieksprogramma
voor de uitgebreide collectietentoonstelling mee te realiseren, kijken we uit naar een:

Publieksmedewerker Participatieprojecten
Voltijds – tijdelijk (8 maanden)

Jouw functie:
-

-

Je assisteert in de coördinatie van het publieksprogramma bij de tentoonstellingen in
S.M.A.K. en je neemt zelf een aantal publieksprojecten voor je rekening
Je introduceert voorstellen om het publiek te betrekken bij het tentoonstellingprogramma
Je werkt de voorgestelde programmering inhoudelijk verder uit en implementeert ze
Je doet de opvolging van publieksbemiddelende acties naar de verschillende doelgroepen en
werkt samen met verschillende partner, zoals het onderwijs, het jeugdwerk, het
verenigingsleven.
Je werkt samen met eventuele externe partners om projecten te realiseren
Je zorgt voor een goeie communicatie en levert kwaliteitsvolle textuele bijdragen over de
publieksactiviteiten, zowel analoog als digitaal.

Jouw profiel:
-

Je hebt minimum een bachelordiploma (bijvoorbeeld sociaal cultureel werk)
Bij voorkeur kan je een eerste professionele ervaring voorleggen in (socio-)artistieke
participatieve projecten of in kunsteducatie.
Je hebt affiniteit met doelgroepenwerking
Je kan goed plannen en organiseren, helder rapporteren, uitgaven beheren en goed
communiceren (schriftelijk en mondeling)
Je kan goed samenwerken in teamverband
Zelfstandig werken en initiatief nemen liggen in de lijn van jouw persoonlijkheid
Ervaring in een museale of creatieve context is een troef
Je kan starten op 16 januari 2019. Je bent beschikbaar voor activiteiten in het weekend
en/of tijdens schoolvakanties

Wat heeft S.M.A.K. te bieden?
-

Een dynamische samenwerkingssfeer met een afwisselende functie-inhoud, diverse
contacten en autonomie in de job
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en aanvullende
vakantie
Een correct loon (B-niveau) gekoppeld aan eventueel relevante anciënniteit
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
Indiensttreding vanaf 16/01/2019

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 24 december 2018 naar vacatures@smak.be met duidelijke
vermelding van de vacature waarvoor je solliciteert in het onderwerp van de mail.
De selectie-interviews gaan door op 8 januari 2019.
Voor meer uitleg over deze functie, contacteer Evy Vanparys (092407623)

