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De Grote Post wil als cultuurcentrum een gastvrije plek zijn voor zowel artiesten als een divers publiek. 
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 
een artistieke ploeg, de afdeling onthaal en exploitatie, gebouwbeheer en publiekswerking. 
Momenteel kijken we uit naar een: 
 

VACATURE STAGIAIR PUBLIEKSWERKING  
Specifieke opdracht participatieproject 
 
Algemene omschrijving 
__________________________________________________________________________________ 
 
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 waar drempelverlagend werken naar diverse doelgroepen 
voorop staat. Samen en onder begeleiding van de publiekswerker krijg jij de kans om een 
participatief dansproject te realiseren. 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.   
 
 
Functieomschrijving 
__________________________________________________________________________________ 
 
Je staat in voor de publiekswerving, begeleiding en ondersteuning van Ze zullen ons niet temmen, een 
dansproductie die we zullen maken met een diverse groep mensen uit Oostende. 
Meer info over dit project vind je hier: www.degrotepost.be/zezullenonsniettemmen. 
De dansvoorstelling kadert binnen het meerdaags festival Patri(n)ot dat de focus legt op ‘culturele 
identiteit’. Het presentatiemoment valt ook samen met de Nationale Dag van de Dans.  
 

 Je gaat op zoek naar geschikte deelnemers voor dit project.   

 Je coacht, ondersteunt en brieft de betrokken participanten. Dit in nauw overleg met de artiesten 
en de artistieke ploeg, publiekswerker, vrijwilligerscoördinator en onthaalmedewerkers van De 
Grote Post.  

 Je maakt een draaiboek op van die dag i.s.m. de productiemedewerker.  

 Je help actief mee met de communicatie van deze dag naar specifieke doelgroepen.   

 Als er zich ad hoc kleinere omkaderende of educatieve activiteiten voordoen, mag je deze ook 
inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden. Steeds in nauw overleg met de publiekswerker.   

 
 
 

http://www.degrotepost.be/zezullenonsniettemmen


Periode  
__________________________________________________________________________________ 
 
Start stage: november 2018 tot april 2019 (data en periode kunnen in overleg worden besproken, 
hou er rekening mee dat het publieke evenement plaatsvindt op 27 april 2019 en dat je in de 
aanloop naar deze datum zeker beschikbaar moet zijn)  
Flexibiliteit i.v.m. lessenrooster/sollicitaties/andere jobs zijn 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, kunst en cultuurwetenschappen komen ook in aanmerking.  

 Vrije stage mogelijk.   

 Je hebt voeling met de cultuursector en podiumkunsten in het bijzonder.   

 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 werkt je stage toe naar één dag vol boeiende activiteiten en helpt deze bekend te maken bij 
verschillende doelgroepen. 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 zoveel mogelijk activiteiten van De Grote Post bij te wonen.   
 
Interesse? Aarzel niet en stuur voor 31 oktober 2018 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?   

 


