
Vacature Stafmedewerker
Circustalier Woesh geeft sinds 2001 circusles in West-Vlaanderen. Er zijn 
ateliers in Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare. Ook voor workshops, 
animaties en voorstellingen kan u bij ons terecht. Sinds 2014 ontwikkelen we 
een expertise in circus voor speciale doorgroepen. En daarnaast baten we in 
de schoolvakanties Familiepark De Sierk uit.

Circusatelier Woesh is op zoek naar een nieuwe stafmedewerker Aanbod voor 
onbepaalde duur. 

Takenpakket
Als stafmedewerker Aanbod ben je verantwoordelijk voor de verkoop van ons 
circusaanbod voor externen. 

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.

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 drukt je goed uit in het Nederlands, 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 kan zeer goed omgaan met allerhande mensen. Je kan een team 

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

Wat bieden wij?
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 onbepaalde duur
Relevante ervaring wordt meegenomen
Datum indiensttreding: 01/10/2019
Werkplaats: Damse Vaart-Zuid 39, 8310 Sint-Kruis 

Solliciteren 
Bezorg voor 20 september uw cv, motivatiebrief via mail aan gab@woesh.be.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 26/09/2019 vanaf 16u.

De vacature kan gecombineerd worden met onze andere vacature voor 
stafmedewerker pedagogisch verantwoordelijke. Gelieve dit ook aan te geven
in uw brief indien u hiervoor interesse hebt.
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