Masala zoekt

Deeltijdse Project Coördinator
(0,6 VTE)
Over Masala
Masala VZW bestaat al 3 jaar en is gevestigd in De Meubelfabriek sinds
maart 2019. Door middel van onze projecten en workshops streven we
naar meer diversiteit in kunst en cultuur aan de hand van educatie en
interactieve formats. Wij bieden workshops aan rond Mobile journalism,
theater, technologie, web, media en audio(muziek) tools. Hiervoor werken
wij met jongeren met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Functie
Als Project Coördinator bij Masala, word je deel van het leiderschapsteam.
Je draagt bij tot de dagelijkse werking van Masala, zowel schriftelijk als
organisatorisch. Dit betekent dat je instaat voor de schriftelijke registratie van
de projecten die je opvolgt en je daarnaast de inhoudelijke rapportage naar
de overheid verzorgt.
Je zorgt ervoor dat de verschillende projecten ingepland en
georganiseerd worden.
Je werkt workflows uit voor alle projecten.
Je staat in voor het budgettaire beheer van projecten.
Je zoekt naar mogelijke subsidies voor de uitvoering van projecten binnen
het
maatschappelijke doel van Masala en vult subsidiedossiers in.
Je ontwikkelt en coördineert een intern en extern netwerk van partners
bestaande uit zowel professionelen als de buurt.
Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en werkt mee de
toekomststrategie van Masala uit.
Ervaring
Je hebt ervaring met het opstellen en beheren van
subsidieaanvragen en projectbudgettering
Je bent een organisatorisch talent
Je hebt affiniteit met de sociale sector
Je kan goed samenwerken met verschillende stakeholders
Ons Aanbod
Een rol waarin je verantwoordelijkheid kan nemen en kan groeien
Een motiverende werkomgeving
Een uitzonderlijke werkplek
Een vergoeding volgens de socioculturele barema B1c voor een 0,6 VTE
(anciënniteit kan meegenomen worden)
Contact
Stuur je cv en motivatiebrief naar bilal.abbas@masalagent.be
Na ontvangst van alle kandidaturen zal een preselectie gemaakt worden. De weerhouden
kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke test en een selectiegesprek.
We aanvaarden sollicitaties tot en met 18 april 2021.

