WOESH
Woesh is een hechte community waar iedereen kan groeien (zich kan ontplooien) in, met en
door circus. Het is onze missie om de circus microbe zo breed mogelijk te verspreiden, op
een duurzame en zorgzame manier.
De werking van Circusatelier Woesh vertaalt zich in 3 belangrijke domeinen:
1.
Lessen en vakantiekampen rond circustechnieken voor kinderen en volwassenen. Wij
verzorgen ook workshops en initiaties op verzoek in West-Vlaanderen.
2.
Circus toegankelijk maken voor mensen met een ondersteuningsnood.
werken wij aan zelfvertrouwen en een plaats vinden in de maatschappij.

Via circus

3.
Via samenwerkingen met partners uit diverse werkvelden willen wij onze werking
uitbreiden. In circus kent creativiteit geen grenzen, dus ook niet in partners.

Pedagogisch coördinator
Circusatelier Woesh zoekt een enthousiaste collega die ons jong docententeam kan
ondersteunen, enthousiasmeren en inspireren.
Dit ga je doen:
- Ondersteunen en opvolgen van ons docententeam (vast / freelance ook in onze satellieten
Kortrijk, Roeselare, Oostende)
- Aanvangsbegeleiding nieuwe docenten, voornamelijk rond het pedagogisch beleid
- De noden van het team beluisteren en er actief op inspelen
- Op regelmatige basis het docententeam bijeen brengen voor overleg
- Mee zorg dragen voor de emotionele en sociale begeleiding van onze Woeshers
- Evaluatiesystemen opvolgen (docenten/assistenten/ouders/kinderen)
- Contacten leggen met sportscholen m.o.o. nieuwe instroom docenten
- Optreden als vertrouwenspersoon voor het docenten/assistententeam
- Het vormingsbudget beheren

Je werkomgeving
De thuisbasis van Circusatelier is Brugge, sinds 2018 bezitten wij een zaal, tuin én woonhuis
langs de Damse Vaart-Zuid.
We hebben ook jaarwerkingen in Roeselare (turnzaal van SBS De Brug), Oostende (turnzaal
van Leefschool De Vlieger), en Kortrijk (turnzaal Sint-Amandscollege Zuid) onder de vorm
van naschoolse lessen en vakantiekampen, en zetten in deze steden ook in op verankering.

Jouw profiel
Ben jij?
Een enthousiast en energiek persoon
Beschik je over communicatieve vaardigheden ?
Kan je een jong team inspireren en motiveren ?
Kan je zelfstandig werken en ideeën helpen realiseren?
Heb jij?
Een pedagogische achtergrond
Ervaring in het coachen
Véél goesting en engagement
Affiniteit met circus of andere artistieke disciplines
Interesse in het coachen rond werken met speciale doelgroepen
Dan ben jij de persoon die we zoeken om ons team te versterken.

Wat bieden wij jou?
Een gevarieerde opdracht van 7u per week, flexibel in te plannen.
Start tweede helft augustus tot en met juni 2023 (met mogelijkheid op verlenging).
Statuut en verloning als freelancer, in onderling overleg te bepalen (zelfstandige,
verenigingswerker, …).
Correcte vergoeding woon-werkverkeer en verplaatsingen.
Werken in een jong en dynamisch team, in een innovatieve, sociaal-culturele context.

Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Stuur dan een mailtje naar elsie@woesh.be met je motivatie waarom je interesse hebt in
deze job.
Meer info over ons Circusatelier vind je op www.woesh.be

