
De Koer zoekt een v/x/m  
Gemeenschaps- en vrijwilligersverantwoordelijke  
 
 
OVER DE KOER 
 
De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te 
Gent; een beweeglijk speelveld voor sociale en artistieke projecten en initiatieven. Zo 
organiseert de Koer o.a. een collectief bouwproces, community building, een eigenzinnige 
film- en muziekprogrammatie, een artistieke residentiewerking, een community oven, 
collectieve acties en een wispelturig café. We zetten met de Koer volop in op gedeeld 
ruimtegebruik; zo stellen we onze infrastructuur ter beschikking aan bewoners en 
verenigingen.  
 
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap; de werking ligt in handen van              
verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het            
hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar             
ontmoet en dialoog wordt ondersteund. Zo bouwt de Koer aan een open plek waarbij zowel               
de werking als het programma op een participatieve manier tot stand komt. 
 
Meer info op www.dekoer.be 
 
 
KERNVERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
De keuken en het café zijn het kloppende hart van de gemeenschap rond de Koer; ze zijn de                  
eerste, laagdrempelige toegang tot de werking én worden gedragen door de gemeenschap.            
Tegelijk vervullen café en keuken een belangrijke rol in de programmatie en het gebruik van               
de Koer: buurtcafé, foyer voor film en optredens, ontmoetingsplek waar ideeën ontstaan en             
broeien, repetitielokaal etc. Het is voor de werking dus cruciaal dat alles logistiek en              
organisatorisch op wieltjes loopt.  
 
Coördinatie Vrijwilligerswerking / Koervolk  
 

- Je staat in voor het warm onthaal, de begeleiding, zorg en ondersteuning van de 
vrijwilligers en stuurt bij waar nodig 

- Je staat in voor het opmaken van de vrijwilligersplanning  
- Als matchmaker leg je links tussen residenten, vrijwilligers, werkgroepen, 

organisaties in de buurt en de stad… 
- Je staat in voor de communicatie met de vrijwilligersgroep 

 
Verantwoordelijke foyer, keuken & zalen 

- Je bent het aanspreekpunt voor alle gebruikers en huurders van de ruimte 
(ontvangst, sleutel-overdracht, afspraken met gebruikers...) 

http://www.dekoer.be/
http://www.dekoer.be/


- Je staat in voor de organisatie en logistieke opvolging van de keuken, het café en de 
zalen (bestellingen, inventaris, stock, vullen van de koelkasten, klaarzetten bars en 
zaal, boodschappen, onderhoud...) 

- Je bent op regelmatige basis eindverantwoordelijke op het terrein bij eigen 
producties of samenwerkingen (planning en aansturen vrijwilligers, bar, ontvangen 
muzikanten…) 

Administratie 

- Je beheert samen met de zakelijk coördinator het budget en de financiële 
doelstellingen van de vrijwilligerswerking, café, keuken en zalen  

- Je voert administratieve taken uit gelinkt aan je verantwoordelijkheden (voorbereiden 
onkostennota’s vrijwilligers, voorbereiding facturatie...) 

- Je maakt waar nodig, in overleg met de zakelijk coördinator, cateringvoorstellen en 
contracten op en communiceert daarover met gebruikers 

 

PROFIEL 

- Je bent sociaal, warm, gedreven, toegankelijk en communicatief: je beschikt dus over 
uitstekende sociale vaardigheden om een ploeg vrijwilligers aan te sturen en te 
motiveren 

- Je bent een teamplayer die kan functioneren in een vlak team 
- Je bent iemand die zelfstandig en besluitvaardig is en je kan veel onderwerpen 

tegelijk aan 
- Je kan je flexibel opstellen, bent bereid tot avond- en weekendwerk en hands-on 

meewerken op de vloer 
- Je bent nauwgezet en strikt waar nodig (planning, admin) en delegeren, afspraken 

overbrengen en toezien op naleving 
- Duurzaamheid zit verweven in je werkethiek 
- Werken met weinig middelen/luxe en fysiek werk schrikken je niet af  
- Je hebt affiniteit met de werking van de Koer 
- Horeca-ervaring, een rijbewijs en/of kennis van de vrijwilligerswetgeving zijn 

pluspunten 

AANBOD 

- Werk in een (relatief) jong en gemotiveerd team, waarin je mee timmert aan een 
pionierende werking 

- Een deeltijds contract van onbepaalde duur (55%, 22 uur per week) 
- Loon volgens barema’s PC 329.01, met inachtneming relevante ervaring, en 

extralegale voordelen 
- Glijdende uren 



- 11 dagen vakantie en compensatiedagen 22-urenweek (pro rata voor 55% contract) 
- Tussenkomst woon-werkverkeer volgens sectorale CAO van 4 december 2009 
- Indiensttreding zo snel mogelijk 

 

Solliciteren 

Stuur tot en met 1 maart 2020 een mail met cv en motivatie naar vacature@dekoer.be 

De Koer selecteert kandidaten op basis van hun competenties, passies en vaardigheden. Je 
kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, 
geloof, handicap, nationaliteit, … 

 

mailto:vacature@dekoer.be

