Het Entrepot (Brugge) werft aan:
COÖRDINATOR MAKERSPACE HET LAB
Wij zijn een CREATIEVE VRIJHAVEN in Brugge. Het Entrepot is een open huis voor
jongerencultuur met ruimte om te creëren, om te feesten en om te experimenteren. Op vier
locaties bieden we onderdak aan iedereen die bezig is met fotografie, video, radio, muziek,
theater, dans, performance, grafisch ontwerp, ondernemen, en alles wat daar tussenin valt.
Het Entrepot is een dealer in jongerencultuur en presenteert, stimuleert, ondersteunt en
faciliteert creativiteit in alle mogelijke vormen. Dat realiseren we door het opzetten van de
meest uiteenlopende activiteiten, zoals expo’s, festivals, beurzen, vormingen en coaching trajecten. Dat alles doen we samen met onze fantastische vrijwilligerscrew en bevriende
organisaties.
Meer dan ooit wil Het Entrepot ook aan de slag met de makerstalenten van onze doelgroep in
‘Het Lab’ dat verschillende werkplekken en ateliers bundelt: een houtatelier, drukatelier,
videolab, fablab en een hackersspace. In het najaar van 2018 start ‘On The Point’ een Europees
samenwerkingsproject met doel de werking van ‘Het Lab’ verder uit te bouwen.
Voor de realisatie van ‘Het Lab’ en ‘On The point’ zijn we op zoek naar een coördinator die de
verschillende werkingen op elkaar afstemt, ondersteunt, stimuleert en verder uitbouwt.
Verantwoordelijkheden en taken:
• Je coördineert de ateliers van ‘Het Lab’
• Je staat in voor de uitbouw en begeleiding van de atelier- en werkplekwerking.
• Je ondersteunt en stimuleert de makers die gebruik maken van deze werkplekken (hout,
video, fablab, druk, hackers) via regelmatige overlegmomenten en het opzetten van workshops
en vormingstrajecten
• Je organiseert activiteiten die een wisselwerking tussen de makers en de reguliere werking
van Het Entrepot bevorderen
• Je bouwt een educatief aanbod voor scholen en organisaties uit
• Je coördineert de bestaande videowerking en werkt hiervoor samen met comma.world (Het
online TV-platform van Jeugdhuis Comma)
• Je coördineert de uitbouw van het houtlab en de samenwerking met House Of Time (plek voor
ontmoeting en co-creatie i.h.k.v. Triënnale Brugge)
• Je coördineert de uitbouw van het druklab samen met lokale kunstenaars
• Je coördineert de actieve fablab werking en gaat op zoek naar nieuwe makers
• Je gaat op zoek en aan de slag met nieuwe opportuniteiten zoals bvb een tuinlab
• Je coördineert ‘On The Point’ (project binnen het Creative Europe programma waarbij Het
Entrepot fungeert als Lead Partner). Je staat in voor het contact met onze Europese partners,
(‘Fabrica’ Brighton, ‘Showroom Mama’ Rotterdam en ‘Public Room’ Skopje) de praktische
organisatie van activiteiten & acties en de administratieve afhandeling van het project
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kent de makerswereld en de verschillende vakgebieden
Je hebt ervaring met een atelier- en labwerking
Je hebt ervaring in een coördinerende functie
Je bent een enthousiaste motivator
Je beschikt over een ondernemende en dynamische werkhouding
Je bent sociaal en werkt graag in teamverband
Je spreekt en schrijft correct Engels
Je bent administratief sterk, planmatig en nauwgezet
Ervaring met Europese projecten is een pluspunt
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent stressbestendig

• Avond- en weekendwerk horen bij je job
• Je reist graag voor je werk
• Je beschikt over een rijbewijs B
Our offer you can’t refuse:
• Een voltijds contract van 38u (een combinatie van 19u onbepaalde duur en 19u bepaalde
duur: contract van 2 jaar, de duur van het Europees project ‘On The Point’)
• Aansluiting bij een jong en gedreven team
• Een sterk afwisselende job met diverse, interessante en internationale contacten
• Een functie met flexibele werktijden
• Maaltijdcheques en een fietsvergoeding
• Hospitalisatieverzekering na 6 maand
• Verloning volgens PC 329, loonschaal B1c
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en wil je deze uitdaging aannemen? Stuur je
motivatiebrief en volledig curriculum vitae (samen in één pdf) ten laatste op 30 september
naar Pieterjan Lefever via pieterjan@hetentrepot.be, met vermelding ‘reactie vacature
Coördinator Het Lab’. De gesprekken vinden plaats begin oktober.

