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PROJECTMEDEWERKER SERVIES
3/5 – BEPAALDE DUUR (19 maanden, maart 2020 t.e.m. sept 2021)
O R G A N I S ATI E
De Republiek is een aanstekelijke plek in Brugge waar ruimte gemaakt wordt voor ideeën, ontmoetingen
en creatief ondernemen, voor en met iedereen die beweegt in de stad en steeds vanuit een duurzaam
maatschappelijk perspectief. Het is een platform en uitvalsbasis voor tal van creatieve ondernemers, culturele organisaties, kunstenaars en projecten met een focus op ondernemerschap, vakmanschap, kunst,
cultuur, stadsvernieuwing, duurzaamheid en creativiteit. Handmade in Brugge, De Stadsrepubliek, TURBO,
The Box … zijn voorbeelden van projecten die momenteel vertrekken vanuit het platform van De Republiek.
www.republiekbrugge.be
P R OJ E C T S E RV I E S
Handmade in Brugge wil geïnspireerd door het Rotterdamse project SerVies (ser-vies.nl) samen met stadsbewoners én keramisten een servies ontwikkelen geglazuurd met lokaal geoogst fijnstof. SerVies doet aan
‘urban mining’ en visualiseert op een frisse manier een problematiek met een grote impact op gezondheid
en milieu. We verbinden partners uit verschillende sectoren: cultuur, onderwijs, gezondheid, milieu, stedenbeleid, technologie, wetenschap... en betrekken partnersteden Leuven en Oostende om zo tot een unieke
reeks servies te komen die door kleurschakeringen de verschillen in concentraties fijnstof in Vlaanderen in
de verf zet. Voor de uitrol van het project SerVies kreeg Handmade in Brugge een projectsubsidie toegekend van Vlaanderen in het kader van het decreet Bovenlokale Cultuurwerking.
Projectpartners Brugge: serVies Rotterdam, Stad Brugge, Dienst Leefmilieu Stad Brugge / Stadslabo Brugge, Toekomst van
Brugge, VIVES (Sociaal-agogisch werk, Event Management en Eco-technologie), Howest (Toegepaste gezondheidswetenschappen), KULeuven Campus Brugge, Vorming Plus regio Brugge, LOGO Brugge - Oostende, West-Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt CVN, Klimaatpodium Brugge, De Veldkeuken, SYNTRA WEST en Kafé Keramiek.
Partnersteden Leuven & Oostende: Dienst Cultuur Stad Leuven, MaakLeerPlek Leuven, Stad Oostende en ZANDZAND vzw.

HANDMADE IN BRUGGE
Handmade in Brugge promoot ambachtelijke makers, maar stimuleert hen ook om nieuwe materialen en
technieken te ontdekken, samenwerkingen aan te gaan én in te spelen op thema’s als duurzaamheid en
circulaire economie.
www.handmadeinbrugge.be

F U N C TI E O M S C H R I J V I N G
- Je coördineert het productionele luik van het project SerVies.
- Je werkt in nauwe samenwerking met de partners het volledige project en de deelprojecten verder uit.
- Je stemt de verschillende activiteiten en events op elkaar af, behoudt het overzicht en bewaakt de
deadlines.
- Je communiceert vlot met de verschillende partners en deelnemers aan het project en je fungeert
als aanspreekpunt voor het project SerVies.
- Je weet op een wervende manier een breed publiek en buurtbewoners te betrekken in het project en
zet in samenwerking met de verschillende partners allerlei publieks- en vormingsactiviteiten op.
- Je beheert het projectbudget in samenspraak met de financieel verantwoordelijke en bent
verantwoordelijk voor de projectrapportering en -afrekening ifv de projectsubsidie voor Bovenlokale
Cultuurprojecten.
PROFIEL
- Je bent enthousiast en gedreven.
- Je bent op zoek naar een uitdagende en afwisselende job.
- Je bent een multitasker, een goede planner en een organisator.
- Je hebt sterke productionele skills en bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken.
- Je werkt gemakkelijk zelfstandig maar tegelijk graag in teamverband én in een breed netwerk
aan partners.
- Je hebt affiniteit met of interesse in ambachten en innovatie.
- Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
A ANBOD
- een 3/5 contract van bepaalde duur
- verloning volgens PC 329 – loonbarema B1c (incl. maaltijdcheques en fietsvergoeding)
- een boeiende job in een aanstekelijke plek en dito team
- flexibele werktijden
S O LLI C ITE R E N
Stuur je cv en motivatiebrief naar ikwilwerken@republiekbrugge.be t.a.v. Ellen Vandenbulcke.
Deadline is 16 december 2019 voor middernacht. Er wordt een eerste selectie gemaakt o.b.v. de cv’s
en motivatiebrieven. Deze mensen worden uitgenodigd voor een gesprek op 14 januari 2020.

