ARTISTIEK MENTOR

VACATURE
HARELBEKE
‘Wil je graag
kunstenaars
ondersteunen
individueel en op
maat?’

‘Ben jij een teamplayer met een
persoonlijke artistieke kijk?’
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming
kunnen we vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning op
maat bieden, voor en door mensen, en dit op vlak van werken, wonen,
vorming en vrije tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning en therapie.
Voor De Zandberg zijn we op zoek naar een artistiek mentor.
Kunstwerkplaats De Zandberg ondersteunt volwassenen met een
beperking in het ontwikkelen van een persoonlijk en beeldend
kunstenaarschap. Artistiek mentoren ondersteunen de kunstenaars
individueel en op maat. De Zandberg geeft ook zichtbaarheid aan
de kunstenaars d.m.v. tentoonstellingen, projecten, publicaties en
samenwerkingen. Kunstenaars werken in het atelier te Harelbeke en/
of te Kortrijk. Voor het atelier te Harelbeke zijn we op zoek naar een
artistiek mentor.

OPDRACHT
Als artistiek mentor sta je in voor het professioneel en
individueel ondersteunen van kunstenaars met een
beperking bij het ontplooien van hun artistieke talenten.
Je verantwoordelijkheden situeren zich binnen een aantal
resultaatsgebieden:
• Ondersteunen van kunstenaars bij alle aspecten van
het kunstenaarschap.
• Kunstenaars stimuleren en coachen om een
persoonlijke beeldtaal te zoeken en te ontwikkelen.
• Ondersteuning methodisch kunnen vormgeven.
• Oog hebben voor de persoon, de problematiek,
de persoonlijke context. Vertrouwen en veiligheid
kunnen bieden. Ondersteunen in relatie tot het
persoonlijke ondersteuningsplan.
• Contact onderhouden met het persoonlijke netwerk
van de kunstenaar.
• Vlot net- en samenwerken met externen om de
kansen op ontmoeting en zichtbaarheid voor de
kunstenaar en zijn werk te valoriseren.
• Zelfstandig projecten kunnen bedenken, op poten
zetten en uitwerken.
• Mee instaan voor het dagelijkse beheer van het
atelier.
• Actief betrokken zijn op en bijdragen aan het geheel
van de werking.
• Vlot in overleg kunnen gaan met collega’s. Open staan
voor een diversiteit aan meningen op de werkvloer.

COMPETENTIES
Je wil
werken
in een organisatie met een
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact
waar diversiteit als een rijkdom beschouwd wordt en
waar de mens centraal staat. Jouw basishouding stemt
overeen met de visie en de kernwaarden van Groep
Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische
grondhouding en een holistische en inclusieve visie.

Tegelijk ben je een teamplayer die waarde hecht aan
samenwerken en overleg. Je hebt een persoonlijke
artistieke kijk én kan tevens, met de nodige empathie,
ondersteuning vormgeven in een veranderlijk sociaalagogisch proces.
Je kan daarvoor terugvallen op een artistieke en
agogische bagage verworven door scholing of
ervaring. Je verhoudt je kritisch en betrokken tot
het geheel van de werking, je hebt een grote portie
verantwoordelijkheidszin, enthousiasme en een
geëngageerde persoonlijkheid. Je bent ook bereid om
occasioneel ’s avonds en in het weekend te werken.
Ervaring met ondersteunen van mensen met een
beperking is wenselijk. Een artistiek diploma en/
of agogisch diploma op bachelor niveau is een
meerwaarde. Daarnaast kan je goed overweg met de
PC, Internet, e-mail en de courante office pakketten. Je
bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.

AANBOD & TROEVEN
•

•
•

•

We bieden je een vast contract van onbepaalde
duur aan met tewerkstellingsbreuk 29/38. Verloning
volgens paritair comité 319.01, maximum klasse 1
(afhankelijk van diploma en bewezen anciënniteit).
Een uitdagende en boeiende job op een unieke
werkplek.
De werkplek is het atelier te Harelbeke. Je bent
wel beschikbaar voor beide atelierwerkingen. Je
maakt immers deel uit van het volledig team van
kunstwerkplaats De Zandberg.
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid
HR-, vormings- en loopbaanbeleid

Als artistiek mentor ben je creatief, zelfstandig, neem je
initiatief en kan je plannen en organiseren.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 30 juni 2022 via
e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van je kandidatuur. Meer info over De Zandberg kan je vinden op
www.kunstwerkplaatsdezandberg.be . Voor inhoudelijke informatie over de vacature kan
u terecht bij Dominique Nuyttens, coördinator kunstwerkplaats De Zandberg
(dominique.nuyttens@groepubuntu.be/0472 212329).
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Steffy Tran

