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In het kader van de wens tot een structurele uitbouw van het Foodlabnetwerk, is De Republiek in
opdracht van de Stad Brugge en het Brugs Foodlab op zoek naar een projectcoördinator.
Hierbij ligt de eerste focus op de verdere ontwikkeling van het concept en de definitieve structuur van
het Brugs Foodlab, de inbedding in het lokale veld en het vergroten van de maatschappelijke impact
met de daarbij horende zichtbaarheid.

HET BRUGS FOODLAB NETWERK
Het Brugs Foodlab is een breed en divers netwerk binnen de duurzame voedingssector in Brugge. Het
netwerk engageert zich tot het co-creatief ontwikkelen van een brede maatschappelijke impact en dit door
samenwerking tussen de vele leden (organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, horeca …), de stad Brugge en
haar stakeholders.
De directe focus van het netwerk ligt bij het realiseren van de Brugse duurzame voedselstrategie
(Bruggesmaakt) in en rond Brugge. Dit onder meer door het inzetten op en uitvoeren van initiatieven
met maximale impact & verbinding rond de thema’s van Bruggesmaakt: korte (seizoensgebonden) keten,
stadslandbouw, stadstuinieren, Fair Trade, voedselverlies, educatie (duurzame vis, vleesvermindering …).
Samenwerking, ondernemerschap en innovatie zijn cruciaal en versterken zo mee de lokale & korte
keteneconomie (productie, distributie, verkoop …). Er wordt ingezet op de verbinding van bestaande projecten
en initiatieven (publiek en privaat) tot één stabiel netwerk. Zo wordt gewerkt aan de sensibilisering van de
burgers rond gezonde en duurzame voeding.
Het indirecte doel van het netwerk is mede de creatie van duurzame jobs in deze sector alsook het creëren van
een rijke voedingsbodem voor starters in de duurzame voedingssector.
meer info: bruggesmaakt.brugge.be
D E R E P U B LI E K
De Republiek maakt ruimte voor ideeën, ontmoetingen en creatief ondernemen voor en met iedereen die
beweegt in de stad vanuit een duurzaam maatschappelijk perspectief.
We beogen een breed empowerment en zetten in op projecten die een belangrijke maatschappelijke impact
genereren. Naast stadsbioscoop Cinema Lumière en het prachtige Grand Café als centrale publieke slagaders,
is De Republiek ook een platform, incubator en uitvalsbasis voor tal van creatieve ondernemers, culturele
organisaties, kunstenaars en projecten met een focus op ondernemerschap, vakmanschap, kunst & cultuur,
stadsvernieuwing, duurzaamheid en korte keten, creativiteit en inclusie. Handmade in Brugge, Servies, Antwoord!, De Stadsrepubliek, TURBO, The Box … zijn voorbeelden van projecten die momenteel vertrekken vanop
het platform van De Republiek. Ook het Brugs Foodlab zou, tot aan de definitieve verzelfstandiging, vanop dit
platform opereren.
meer info: www.republiekbrugge.be
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D O E L VA N D E F U N C T I E
Je staat in voor de totale coördinatie van het ecosysteem van het Brugs Foodlab. Je hebt hierbinnen
oog voor een goede samenwerking, communicatie en relatie tussen de diverse partners (overheid,
stuurgroep, leden) en de uitvoering van Bruggesmaakt, de duurzame voedselstrategie voor Brugge.
Je zorgt voor de uitbouw van en voorbereiding tot verzelfstandiging van een definitieve
organisatiestructuur van het Brugs Foodlab (incl. extra funding).
Je bent het gezicht van het netwerk en vertegenwoordigt dit op externe events om zo de Brugse
duurzame voedselstrategie mee uit te dragen. Je bouwt het programma evenwichtig uit en waakt over
een inhoudelijke, geörienteerde spreiding.
Bij dit alles werk je steeds vanuit een maatschappelijk verantwoorde & ondernemende visie. Vanuit
een lokale dynamiek, richt je jouw blik op de Vlaamse (en internationale) context, steeds met zin voor
samenwerking, engagement en innovatie.

F U N C TI E O M S C H R I J V I N G
Algemeen
- Uitbouw van diverse trajecten, experimenten en dynamieken rond Bruggesmaakt (strategie duurzame
voeding) alsook het spotten en realiseren van opportuniteiten.
- Ontwikkelen van een aanbod ter ondersteuning van de potentiële ideeën die leven bij burgers en
verenigingen, scholen en groepen allerhande, in acties en projecten.
- Onderzoeken van mogelijke samenwerkingen met andere initiatieven in de stad.
- Instaan voor de verdere uitbouw van een ondernemend ecosysteem binnen een innovatieve lokale
en duurzame sector. Dit in nauwe samenwerking met de stuurgroep van het Brugs Foodlab, het
projectteam van De Republiek en andere externe partners.
- Gezicht en aanspreekpunt zijn voor het Brugs Foodlab en het uitdragen van haar werking op
verschillende niveaus, ten einde het concept breed te promoten en eventuele subsidies te kunnen
capteren (lokaal/provinciaal/Vlaams).
- Het creëren van een sterke verbinding tussen de leden onderling, tussen stakeholders en
leden, tussen burgers en leden, tussen leden en stadsbestuur en dit via netwerkmomenten en
publieksevents.
- Bijdragen tot de andere projecten op het platform van De Republiek vanuit je specifieke expertise en
interesse.
Communicatie
- Ontwikkelen van communicatiestrategie en vernieuwende communicatieconcepten in nauw contact
met de interne communicatiecel en/of extern communicatiebureau en grafisch vormgever.
- Redactie en aanleveren van content voor online- en offlinecommunicatie.
Financieel & administratief
- Analyse en rapportering betreffende de dagelijkse werking naar diverse overheidsinstanties,
stakeholders en bestuur.
- Pro-actief op zoek gaan naar bijkomende funding & subsidiekanalen om het voortbestaan en de
uitbouw van het Brugs Foodlab te garanderen
- Opvolgen van de dagelijkse administratie van het Brugs Foodlab (mails, vergaderingen) alsook het
opmaken van een jaarrapport.
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P L A AT S I N D E O R G A N I S AT I E
Je maakt deel uit van het projectteam van De Republiek.
Je koppelt terug naar de coördinator projectwerking en de stuurgroep van het Brugs Foodlab

PROFIEL
We pinnen ons niet vast op één bepaald profiel. Verras ons en overtuig ons in je motivatiebrief waarom jij
de juiste match bent.

A ANBOD
- Een 4/5 contract van bepaalde duur (tot eind 2022)
- Verloning volgens PC 329 – loonbarema B1c of na 6 jaar relevante ervaring B1b + extra-legale
voordelen
- 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. Bart Geernaert.
Deadline is 3 januari 2021 voor middernacht.
Er wordt een eerste selectie gemaakt o.b.v. de cv’s en motivatiebrieven.
Deze mensen worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 13 januari 2021.
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