VACATURE VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR (V/M/X)

Sfinks organiseert verschillende festivals (Sfinks Mundial, Sfinks Mixed, ...) en kan dat enkel omdat vele
enthousiaste vrijwilligers mee aan de kar trekken. Vrijwilligers zijn het hart van onze werking.
Sfinks Mixed is een groot - gratis - festival voor een breed publiek, met een diverse programmatie in
Boechout.
Een team van ruim 2000 fantastische mensen inplannen, enthousiasmeren en begeleiden, brengt heel wat
met zich mee en is een essentieel onderdeel van onze werking. Het is jouw taak deze te ondersteunen.
We zoeken:
Iemand geduldig en vriendelijk
Iemand die even goed met de computer als met mensen om kan
Iemand die houdt van werken in team en zich smijt wanneer nodig
Iemand die de details in het oog houdt en niet schrikt van verrassingen on the road
Over de functie:
● Algemene coördinatie van de vrijwilligerswerking
● Vrijwilligers invoeren in onze vrijwilligersdatabase
● Inschrijven van medewerkers in overleg met celverantwoordelijken
● Mailings maken + uitsturen
● Briefings maken
● Coördinatie medewerkersonthaal
● Uitwerken van bedankingsmomenten voor vrijwilligers
Over het profiel:
● Sociaal, dynamisch en motiverend zijn je belangrijkste kenmerken
● Je bent stressbestendig en je kan snelle oplossingen bedenken bij onverwachte situaties en daarbij
de details niet uit het oog verliezend
● Je bent een teamspeler maar kan zelfstandig werken
● Je voelt je thuis in een festivalomgeving
● Niet te beroerd om buiten de lijntjes van je takenpakket te kleuren en bij te springen waar nodig
● Bereid te werken in een uurrooster met avond - en weekendwerk (vooral voor, tijdens en na de
festivals)
● Computervaardig
● Frans en Engels beheersen is een pluspunt
● Over een rijbewijs B beschikken en wonen in het Antwerpse zijn geen must maar kunnen handig zijn
Aanbod:
● Sfinks heeft je nodig van 1 maart tot 31 augustus 2019
● We bieden een contract conform PC 304, voltijds+maaltijdchecques+woon-werkverkeer
● Een gevarieerde job bij de organisatie van een bruisend festival
Solliciteren:
● Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief met cv naar info@sfinks.be voor 31 januari 2019.

