
Minus One vzw zoekt: 

Projectmedewerker  
Artistieke expressie (m/v/x) 3/5 VTE 

 

Minus One vzw 

Is een jongerencultuurcentrum, een laboratorium voor cultureel experiment.  
Leer ons kennen op www.minus-one.be Bekijk ook onze vacature voor 
projectmedewerker ondernemerschap.  
 

‘Binnenstebuiten’  

‘Binnenstebuiten’ brengt artistieke creaties door jongeren (16 – 30j.) van binnen het 
jeugdhuis naar buiten in de publieke ruimte. Door op een rebelse manier te spelen met 
de grenzen van het toelaatbare, stimuleren we jongeren om actief na te denken over 
hun plaats in de samenleving en hoe ze die via artistieke ingrepen voor een stukje 
kunnen herclaimen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare positie. Dit project is een samenwerking tussen Minus One, 
Jong Gent in Actie, Graffiti vzw, vzw Jong, Manoeuvre Kunstenplek vzw en LABO vzw. 

 

De job  

Je bent het aanspreekpunt voor het project ‘Binnenstebuiten’. Samen met je collega’s en 

de projectpartners zet je Minus One op de kaart als creatieve broedhaard voor jongeren. 

Je verzorgt de interne en externe communicatie over het project. 

Je stippelt trajecten op maat uit met aangepaste methodieken en workshopvormen.   

Je betrekt relevante partners in het project en de stuurgroep. 

Je werft deelnemers voor de verschillende projectfases, met een bijzondere aandacht 

voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. 

Je bouwt een atelierwerking uit en stimuleert een netwerk van creatieve en 

sociaalgeëngageerde jongeren.  

Je bouwt het project verder uit op basis van de doelstellingen van het project en de input 

van de betrokken jongeren en partners.  

Je plant en organiseert de verschillende fases van het project en brengt zowel 

mondeling als schriftelijk verslag uit aan het team, de RVB, partners en de 

subsidiegever. 

 

 

Jij 
 
Je bent enthousiast en gedreven: je legt snel contacten en kan wervend communiceren. 

Je bent sociaal geëngageerd en gebeten door artistieke expressie.   

Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken 

Je kan zelfstandig plannen en werken en neemt graag initiatief. 

http://www.minus-one.be/


Je hebt aandacht voor participatie en diversiteit.  

Je hebt bij voorkeur ervaring met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, 

artistieke projecten en/of sociale actie. 

 

Wij  

Je komt terecht in een jong team en een dynamische werkomgeving.  
Je krijgt de kans om mee je stempel te drukken op een groeiende organisatie.  
 
Kantoorruimte dicht bij het centrum van Gent.  
Onkostenvergoeding en vergoeding voor woon-werkverkeer.  
 
Wij bieden een deeltijdse job (3/5 VTE) van bepaalde duur (januari 2017 - december 
2017), met kans op verlenging. Barema B1C, relevante anciënniteit te bespreken.  
Contactpersoon voor deze vacature: brecht@minus-one.be 
 

Procedure 

Stuur je motivatiebrief uiterlijk 14 november 2016 naar binnenstebuiten@minus-one.be 
Kandidaten ontvangen binnen de twee weken bericht over hun kandidatuur.  
Kandidaten die worden geselecteerd voor een gesprek ontvangen een casus om voor te 
bereiden en mondeling te presenteren tijdens het gesprek.  
 

Gesprekken zullen doorgaan op een van de volgende 3 momenten:  
 Maandag 5 december van 13u tot 20u 
 Maandag 12 december van 13u tot 20u 
 Woensdag 14 december van 13u tot 20u  

 
Kandidaten die niet worden weerhouden kunnen schriftelijke feedback vragen.  
We hebben momenteel 2 vacatures lopen, we moedigen kandidaten aan om maar voor 
een van beiden te solliciteren.  
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