Snuffel Hostel vzw zoekt verantwoordelijke publiekswerking (4/5)
Snuffel vzw is een jeugdhostel met een capaciteit van 120 bedden in hartje Brugge. Naast het
hostel beschikken we over een polyvalente zaal en een café met terras waar lokale bezoekers
en reizigers graag vertoeven. In meer en meer grote steden wordt (massa)toerisme als een
probleem gezien, vaak wordt de lokale bevolking hier niet beter van, integendeel. Hier in
Snuffel maken we van dat toeristische verhaal iets positiefs. De opbrengsten van het hostel
worden terug geïnvesteerd in de lokale gemeenschap, in dit geval aan de Brugse jongeren in
de vorm van gratis en laagdrempelige activiteiten in onze polyvalente zaal. En daar kom jij, onze
toekomstige publiekswerker aan te pas.
Samen met de coördinator en de verantwoordelijke uitbating bepaal je mee de richting van
Snuffel. Je denkt niet alleen na over de publiekswerking, maar je wordt ook betrokken bij de
werking van de bar en het hostel. Je bent het eerste aanspreekpunt voor jongeren en
organisaties die iets willen uitwerken in Snuffel of die samen iets op poten willen zetten. Je legt
vlot nieuwe contacten en breidt je netwerk van potentiële partners uit. Je gaat actief op zoek
naar nieuwe samenwerkingen om Snuffel verder uit te bouwen. Als publiekswerker ben je een
echte ambassadeur van Snuffel op en naast het veld.
Je bent verantwoordelijk voor de programmering van al onze sociaal-culturele evenementen
die doorgaan in de polyvalente zaal, in het café of op ons terras. Daarbij probeer je steeds
zoveel mogelijk kunsten en andere aspecten van het socio-culturele veld een platform te geven.
Denk aan muziek, woord, beeld,… maar ook het maatschappelijke aspect vinden we heel
belangrijk. Onze publiekswerker moet oog hebben voor het welzijn en het sociaal engagement
van jongeren en moet daar kunnen op inspelen. Je beslist niet zelf wat jongeren belangrijk
vinden, maar gaat op zoek naar wat zij nu echt willen en wat er te kort is in Brugge. Je
ondersteunt jongeren die samen met Snuffel activiteiten willen uitwerken en bouwt op die
manier samen met hen onze publiekswerking uit.
Alle communicatie over je projecten verzorg je zelf. Je weet hoe jongeren het best te bereiken
en speelt daar vlot op in. Onze website die dit jaar een nieuw jasje krijgt houd je mee up to
date, net als onze sociale media. Kennis van IT is een pluspunt, we voorzien een opleiding hierin
indien nodig.
Je werkt nauw samen met alle barpersoneel, vooral met de barverantwoordelijke. Je kan werk
uit handen geven, je motiveert collega’s om zelf evenementen uit te denken en te organiseren
en je ondersteunt hen daarin waar nodig. Als publiekswerker ben je volledig verantwoordelijk
voor de polyvalente zaal en voor alles wat daar aanwezig is. Je hoeft geen geluids- of
lichttechnieker te zijn, maar je zal toch wel wat basiskennis moeten opdoen. Alle technisch
materiaal dat voorhanden is, leer je mee werken. Ook hiervoor wordt een opleiding voorzien.
Je plant je uren min of meer zelf, maar houd toch rekening met veel avond en weekendwerk
omdat er nu eenmaal dan meer te beleven valt dan op een dinsdagmiddag.

Profiel
Je werkt makkelijk samen in team en stuurt indien nodig met enthousiasme een ploeg aan. Je
bent kordaat, stipt en punctueel en gaat op een respectvolle manier om met anderen. Je bent
flexibel en hebt voeling met de socioculturele sector, in het bijzonder met Brugse jongeren.
Kennis van de Brugse jongerenscene is dan ook een pluspunt om hier aan de slag te gaan. Je
houdt ervan om van alles te organiseren en je kan goed je plan trekken. Als het te druk wordt
op één van je evenementen houd je makkelijk je hoofd koel en help je waar nodig. Alle
administratieve taken die aan je projecten vooraf gaan schrikken je niet af. Integendeel,
schriftelijke dossiers stel je samen met de coördinator op en verzorg je tot in de puntjes. Je
spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Maar bovenal zijn we op zoek naar iemand die
heel veel zin heeft om van Brugge een nog meer bruisende stad te maken

Uitwerking takenpakket
•

Organiseren
o Inplannen eigen activiteiten (artiesten, vergunningen, personeel, techniek,
catering,...)
o Aangaan, uitwerken en opvolgen van nieuwe socioculturele samenwerkingen
o Productionele activiteiten (opbouw, afbraak,...)
o Algemene coördinatie tijdens de activiteiten

•

Faciliteren
o Activiteiten inplannen (externe organisaties)
o Beheer van de zaal en het materiaal dat voor handen is
o Zaalverhuur

•

Communiceren
o Nieuwsbrief opstellen en de contactenlijst uitbouwen
o Website beheer: up to date houden van de website, evenementen
toevoegen/verwijderen
o Facebook, instagram en andere sociale media beheren
o Communicatieplan socio-culturele werking opstellen en uitvoeren
o Alles opvolgen en uitwerken wat de pers aangaat

•

Varia
o Contacten leggen en samenwerken met andere organisaties en stadsdiensten
o Regelmatig overleg met de coördinator, de verantwoordelijke uitbating en de
barverantwoordelijke
o Kleine extra’s voor de gasten (vb. pinboard notes)
o Actief op zoek gaan naar extra werkmiddelen

Wat bieden wij?
Toffe werkomgeving met leuke collega’s en jongeren van overal ter wereld
Leuke hostel met bar en polyvalente zaal
Een mooie balans tussen werk en privéleven door flexibel werken
Een goede begeleiding en opvolging door de algemeen coördinator
Een salaris volgens de barema’s in PC 329 B1c
Maaltijdcheques - fietsvergoeding
Contract onbepaalde duur

Extra info
Solliciteren voor 1 mei. Stuur je motivatiebrief en cv naar stijn.delaere@snuffel.be
Ideaal zou zijn dat je start in juni, maar later is zeker bespreekbaar.

