
VACATURE STAGIAIR PUBLIEKSWERKING CULTUURCENTRUM DE GROTE POST 
Ondersteuning en onderzoek publiekswerking 
 
Organisatie 
 
De Grote Post is een recent cultuurcentrum met grote ambities. Het cultuurcentrum wordt gerund door 
De Grote Post vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Oostende, onder leiding van 
een directeur. De Grote Post heeft een 6-tal afdelingen waaronder de afdeling communicatie en 
publiekswerking.  
 
De publiekswerking van De Grote Post danst op de lijnen tussen aanbod en publiek. Het juiste aanbod 
op de juiste manier bij de juiste mensen krijgen, ongeacht afkomst of inkomen, daar draait het om. 
 
Om dat goed te kunnen, is het belangrijk te weten wie dat (potentieel) publiek is en wat hen 
aanspreekt. Ruime aandacht voor mogelijke drempels en een goede omkadering is hierbij essentieel. 
 
Je komt dus terecht in een werkomgeving met een grote aandacht voor drempelverlagend werken 
naar diverse doelgroepen. In De Grote Post werkt elke medewerker in team maar ook met een hoge 
graad van autonomie en initiatief. Dit geldt ook voor iedereen die er stage loopt.  
 
 
Functie 
 
Je loopt stage binnen de publiekswerking van De Grote Post. Daar kan je naast een specifieke 
onderzoeksopdracht ook de opdracht krijgen mee te helpen binnen de educatieve en omkaderende 
werking van De Grote Post. Dit kan het begeleiden van groepen zijn alsook het mee uitwerken van 
een workshop of andere omkaderende activiteiten.  
 
Welke deze activiteiten en opdrachten zijn valt te bespreken aan de hand van je beschikbarheid.  
 
Periode 
 
We zijn op zoek naar stagiaires voor het ganse seizoen 2019-2020.  
Start begin oktober 2019 (data en periode kunnen in overleg worden aangepast)  
Flexibiliteit i.v.m. lessenrooster/sollicitaties/andere jobs bespreekbaar.  
 
 
Profiel 
 
Je volgt bij voorkeur een lerarenopleiding lager of secundair onderwijs (b.v.: project Kunstvakken) of 
een opleiding binnen het sociaal-agogisch werk. Opleidingen event management, communicatie, 
kunstgeschiedenis en aanverwanten komen ook in aanmerking. 
Je hebt voeling met de cultuursector en podiumkunsten in het bijzonder.  
Je hebt interesse om onderzoek te doen naar participatief en laagdrempelig werken in de 
cultuursector. 
Je hebt kennis van de (Oostendse) sociale kaart of bent bereid je hierin te verdiepen.  
Je bent sociaal en verbaal sterk. 
Je hebt zin om te organiseren en bent bereid om met verschillende groepen mensen om te gaan.  
Je bent flexibel, avond –en weekendwerk + kort op de bal opdrachten schrikken je niet af.  
 
 
Aanbod 
 
Je loopt stage in een dynamische afdeling van een cultuurcentrum. Er is ruimte voor creativiteit en 
inbreng. Je komt in contact met verschillende groepen en  organisaties binnen de culturele en sociale 
sector. Wij voorzien gepaste begeleiding en feedback. Alle stagiaires worden bij ons actief 
aangespoord om aan zoveel mogelijk activiteiten van De Grote Post bij te wonen.  
 
 
 



REAGEREN 
 
Interesse? Aarzel niet en stuur voor 15 juni 2019 een gemotiveerde brief met je cv naar:  
 
Cultuurcentrum De Grote Post vzw 
Hendrik Serruyslaan 18A 
8400 Oostende 
T.A.V Jozefien Uittenhove 
 
Of per e-mail naar jozefien.uittenhove@degrotepost.be  
Vergeet niet te vermelden wat jouw beschikbaarheid is (hoeveel dagen per week, duur van de stage, 
etc.)  
 
Tot in De Grote Post?  

mailto:jozefien.uittenhove@degrotepost.be

