
 
 
VZW Sarakasi is een circusatelier met zijn werkingsgebied in het arrondissement 

Dendermonde. Sarakasi probeert op allerhande manieren kinderen en (jong)volwassenen in de 

wijde omgeving van Dendermonde met circus in aanraking te laten komen. Wij hopen dat het 

niet enkel bij ‘aanraken’ blijft, maar dat meer en meer mensen de fantastische circusvibe te 

pakken krijgen! 

 

Voor de bestendiging en groei van onze werking zijn we op zoek naar een  

coördinator 
Deze persoon zal, in nauw overleg en samenwerking met de Raad van Bestuur, onder andere 

verantwoordelijk zijn voor 

- het realiseren van het pedagogisch en artistiek beleid in samenwerking met de lesgevers 

(overleg lesgevers, opstellen lesssenroosters, coördineren kampen en initiaties, …) 

- groei realiseren (uitbreiding circusaanbod, geografische spreiding, …) 

- de opvolging van het financiëel beleid (beheer van subsidievragen en fondsenwerving, 

prijzenbeleid, uitvoering en opvolging begroting, ….)  

- het opzetten en coördineren van een vrijwilligersbeleid. 

- de communicatie naar leden en partners (mailings, website, facebook, …) 

- de administratie (beheer leden, lesgevers, cursussen, initiaties, …) 

- het materiaalbeheer (stock beheer, materiaal bestellen, keuring attesten beheren, …) 

 

Profiel 

- je hebt een bachelordiploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring 

- je communiceert helder 

- je denkt en werkt klantgericht 

- je kan doelgericht plannen, samenwerken en delegeren 

- je werkt zelfstandig en nauwkeurig   

- je kan een team lesgevers coördineren en vrijwilligers enthousiasmeren en betrekken 

- je hebt bij voorkeur ervaring met het schrijven van subsidiedossiers 

- je praat en schrijft vlot Nederlands en kan goed overweg met MS Office 

- het circus oefent ook op jou een magische aantrekkingskracht uit 

- avond- en weekendwerk schrikt je niet af 

 

Ons aanbod 

- een boeiende en gevarieerde job in een groeiende organisatie 

- deeltijdse functie (20u) in contractueel dienstverband voor mogelijks bepaalde duur  

- verloning volgens PC 329, barema B1C 

 

Solliciteren 

Bezorg voor 21 juni je CV en motivatiebrief via mail aan info@sarakasi.be Ook voor 

bijkomende informatie kan je terecht op dit mailadres. 

Sollicitatiegesprekken worden begin juli gepland. 
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