
Vacature Stafmedewerker Aanbod 
en Sociaal Circus
Circusatelier Woesh is op zoek naar een nieuwe stafmedewerker Aanbod en 
Sociaal Circus voor een permanente betrekking.

Takenpakket
Als stafmedewerker Aanbod en Sociaal Circus ben je verantwoordelijk voor 
twee belangrijke pijlers uit onze werking nl. de verkoop van ons circusaanbod 
voor externen en het uitwerken van circusprojecten voor speciale 
doelgroepen. 

Als stafmedewerker Aanbod ben je het aanspreekpunt voor zowel klanten, 
partners, workshoppers, en assistent-workshoppers. Je behandelt alle 
aanvragen voor externe opdrachten, stelt offertes op, sluit contracten en 
maakt facturen. Daarnaast regel je de workshoppers, het materiaal en het 
transport voor onze opdrachten. Enkele van je dagelijkse taken zijn 
telefonisch en/of via mail afspraken vastleggen en bevestigen met klanten en 
workshoppers, opstellen en verzenden van offertes en de opvolging daarvan. 
Je bent de go-in-between tussen onze mensen in het werkveld en de klanten.

Als verantwoordelijke sociaal circus zet je de huidige werking rond sociaal 
circus van Woesh verder, maar kan je ook je eigen accenten leggen. Je stelt 
creatieve en sociale circusprojecten op in samenspraak met betrokken 
partners, collega’s en coördinator. Je vertaalt en communiceert de uitkomst 
van deze projecten naar belanghebbenden en overheden. Je hebt een 
brugfunctie tussen de doelgroep, de betrokken docenten en partners. Je staat 
in voor het begeleiden of coachen van docenten in deze projecten. Indien je 
over de nodige ervaring beschikt, kan je ook zelf een sociaal circusproject 
doen (maar dit is niet noodzakelijk voor deze functie). Je bent ook 
verantwoordelijk voor het vinden van de nodige fondsen ter realisatie van 
onze sociale circuswerking.



Je bent de rechterhand van de coördinator. Je werkt in een klein team nauw 
samen met de andere medewerkers en ontwikkelt mee het beleid van Woesh.

Profiel
 Je beheerst Word en Excel. 
 Je bent dynamisch en contactvaardig en bezit een zekere commerciële 

flair. Probleemoplossend werken is jou niet vreemd. 
 Voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, een degelijk organisatietalent 

en een proactieve ingesteldheid zijn noodzakelijke eigenschappen. 
 Je bent een vlotte onderhandelaar met goed commercieel inzicht en je 

bent communicatief en analytisch ingesteld. 
 Je gaat vlot met cijfers om. 
 Je hebt ervaring met het schrijven van subsidiedossiers
 Je drukt je goed uit in het Nederlands, Frans, en Engels, zowel 

geschreven als gesproken.
 Je hebt minstens een diploma op niveau van professionele bachelor of 

bent gelijkwaardig door ervaring
 Een grote interesse in circus is noodzakelijk
 Je hebt pedagogische ervaring in het omgaan met speciale doelgroepen
 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie 
 Je kan zeer goed omgaan met allerhande mensen. Je kan een team 

begeesteren en aansturen.
 (occasioneel) Avond- en weekendwerk schrikt je niet af

Ons aanbod
Een boeiende en gevarieerde job
Een prima werksfeer in een kleinschalig team

Weddenschaal: PC 329 (socio-culturele sector) B1c
Woon-werkverkeer vergoeding



Deeltijdse functie (19u) in contractueel dienstverband voor bepaalde duur 
met mogelijkheid tot omzetting naar onbepaalde duur
Relevante ervaring wordt meegenomen
Datum indiensttreding: 01/05/2018
Werkplaats: Damse Vaart-Zuid 39, 8310 Sint-Kruis

Solliciteren 
Bezorg VOOR 23 APRIL uw cv, motivatiebrief met de post t.a.v. Woesh vzw, 
Damse Vaart-Zuid 39, 8310 Sint-Kruis, of per mail naar els@woesh.be

Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 25 april.
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