
 

  

FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINATOR VORMING EN PROJECTEN 

 

Functiebenaming  
Administratieve graad: coördinator vorming en projecten (coördinator/deskundige) 

Weddeschaal: B1-B3  

Dienst: Cultuurcentrum 

 

Plaats in het organogram  
Je maakt deel uit van het team stafmedewerkers van het cultuurcentrum en de dienst lokaal 

cultuurbeleid, aangestuurd door het strategisch team van de cultuurfunctionarissen en de 

directie. 

_____________________________________________________________
Doel van de functie  
Binnen het kader van de strategische, artistieke profilering van CC De Adelberg ben je 

verantwoordelijk voor het uitbouwen van het aanbod vorming en educatie. Daarnaast initieer, 

coördineer en/of ondersteun je de projectwerking van zowel het cultuurcentrum als de dienst 

lokaal cultuurbeleid, met een bijzondere aandacht voor het bereiken van diverse doelgroepen. 

Als verbinder slaag je erin om diverse partners te enthousiasmeren en te laten samenwerken 

rond maatschappelijke uitdagingen en culturele belevingen.  

____________________________________________________________ 
Functie-inhoud  

 

Resultaatsgebieden 

 

Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van het aanbod vorming en educatie van het 

cultuurcentrum.  

• Je volgt maatschappelijke en kunst- en cultuurhistorische tendensen op en verzamelt 

noden, wensen en ideeën in functie van het vormingsaanbod. 

• Je formuleert ideeën en concepten op korte en middellange termijn om bij te dragen tot 

de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistische aanbod vorming en 

educatie. 

• Je evalueert het aanbod kritisch en durft out of the box te denken.  

• Je prospecteert, selecteert, plant, coördineert en volgt de praktische organisatie van het 

vormingsaanbod op, om deze binnen de gestelde deadlines, de planning en de 

budgetten te verwezenlijken. 

• Je werkt nauw samen met de programmatoren en ondersteunt hen in de realisatie van 

het cultuurprogramma door een verdiepend parallel programma op te starten: 

workshops, lezingen, inleidingen, nabesprekingen, ... 

• Je kan voor een erg divers en breed publiek een vormingsaanbod samenstellen, zowel in 

eigen huis als extra muros, zonder te vervallen in clichés en gemakkelijke oplossingen. 

• Je creëert, in samenspraak met de cultuurfunctionarissen, een aanbod met focus op het 

bereiken van uiteenlopende doelgroepen, aanvullend op de avondprogrammatie. 



• Je onderhandelt met boekingskantoren en vormingsinstanties, geselecteerde sprekers 

en docenten over de financiële en technische voorwaarden.  

• Je werkt bottom-up en verlaagt actief de drempel om deel te nemen aan activiteiten. 

• Je bent intern het aanspreekpunt voor de dagwerking Ateliers voor Overdag en biedt 

maximale ondersteuning aan de medewerkers van AVO. 

 
Als projectcoördinator vervul je zowel een proactieve, als operationele en coördinerende rol, 

naargelang het project en de context. 

• Je bouwt een sterk en duurzaam netwerk uit van waaruit verschillende samenwerkingen 

kunnen ontstaan.  

• Je legt voortdurend linken tussen de verschillende deelaspecten van de werking van het 

cultuurcentrum en de dienst lokaal cultuurbeleid. 

• Je hebt een neus voor mogelijke opportuniteiten, zowel op lokaal als ruimer op regionaal 

en Vlaams niveau, en weet hiermee boeiende en vernieuwende projecten te realiseren. 

• Je ondersteunt bestaande projecten binnen de werking en initieert nieuwe, al dan niet 

kleinschaligere, cultuurprojecten. Dit geeft jou een verbindende rol tussen zowel directie 

en cultuurfunctionarissen, als de coördinatoren lokaal cultuurbeleid en 

gastprogrammatie.  

• Je leidt (deel)projecten en projectmeetings en werkt samen met verschillende partners. 

• Je beheert nauwgezet verschillende projecten gelijktijdig. 

• Je gaat, in overleg met de directie, actief op zoek naar subsidiekanalen, bereidt 

subsidiedossiers voor en verzorgt evaluatierapporten daar waar het intern 

verzelfstandigd agentschap (IVA De Adelberg) of de stad zich dient te verantwoorden in 

subsidiedossiers. 

 

Je verzorgt de interne en, in overleg met de verantwoordelijke communicatie, de externe 

communicatie rond het vormingsaanbod en de projecten van CC De Adelberg, om een vlotte 

doorstroom en uitwisseling van informatie te realiseren. 

• Je onderhoudt een netwerk van contacten voor het inwinnen van 

communicatiemateriaal. 

• Je verzamelt en consolideert alle informatie betreffende vorming en projecten om een 

coherent, realistisch en aantrekkelijk communicatie-, marketing- en promotiebeleid voor 

te bereiden. Je schrijft op basis van dit materiaal teksten. 

• Je bedenkt acties om zo creatief mogelijk te communiceren. 

• In geval van wijzigingen en/of aanpassingen zorg je voor een aangepaste communicatie 

naar de collega’s. 

• Je neemt deel aan overlegvergaderingen: teamoverleg, stafoverleg, overleg 

programmatie, …. 

 ____________________________________________________________ 

Functieprofiel  
 

Je bent houder van een diploma van bachelor of ermee gelijkgesteld. Laatstejaarsscholieren of 

studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een 

studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen de termijn van maximum 5 maanden 

hun einddiploma kunnen behalen.   

 



Ervaring met het uitwerken van een vormingsaanbod en/of projectwerking is geen vereiste, wel 

een pluspunt. Deze ervaring mag zowel binnen een professionele context worden aangetoond, 

als binnen het studietraject of in de sfeer van vrije tijd.  
 

Vaktechnische kennis  

• Je hebt een goed inzicht in de drie kernopdrachten: cultuurspreiding, cultuurvorming, 

cultuurparticipatie. 

• Je hebt een zeer brede culturele, kunsthistorische en maatschappelijke interesse.  

• Je hebt een basiskennis van de cultuursector en de werking van cultuurcentra: de 

belangrijkste (koepel)organisaties, steunpunten en actoren binnen het culturele veld, de 

belangrijkste informatiekanalen voor de culturele sector. 

• Je hebt basiskennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur. 

• Je beheerst het Nederlands uitstekend en schrijft heldere en wervende teksten. Goede 

kennis van Engels en kennis van Frans en Duits is een pluspunt. 

• Je hebt voeling met de verschillende fases van projectmanagement.  

• Je hebt een innovatieve geest en beschikt over een ruime algemene bagage. 

• Je hebt zeer sterke computervaardigheden. Kennis van Office 365 is een vereiste. 

• Je omarmt sociale media. 

• Kennis van softwareprogramma’s van toepassing voor de functie zoals Yesplan of 

Ticketmatic is een meerwaarde. 

 

Vaardigheden 

• Je bent dynamisch, enthousiast en hebt een uitgesproken talent voor resultaatgerichte 

planning en organisatie. 

• Je bent een geboren planner: je kan prioriteiten stellen, doet aan projectopvolging en 

bent niet bang va deadlines. 

• Je bent uitermate zelfstandig en creatief om jouw eigen projecten uit te werken en te 

trekken, maar je werkt ook graag in teamverband. 

• Je houdt van coördineren, overleggen en efficiënt vergaderen. 

• Je handelt proactief en kan snel beslissen. 

• Je bouwt spontaan netwerken op.  

• Je hebt een snel inwerkingsvermogen. 
 

Gedragscompetenties 

• Je bent gepassioneerd door cultuur en kunst. 

• Je bent een open en sociaal persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

• Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de cultuursector en gaat na of en hoe 

deze in de eigen functie ingezet kunnen worden. 

• Je bent in staat om een kwalitatief aanbod te onderscheiden van een niet-kwalitatief en 

hebt een veelzijdige, genuanceerde kijk. 

• Je hebt voeling met actuele vormen van vrijetijdsbesteding en kan via deze weg 

interessante suggesties doen voor het bereiken van diverse doelgroepen. 

• Je draagt een cultuur van klantgerichtheid, efficiëntie en het streven naar een 

uitstekende dienstverlening hoog in het vaandel. Je gaat kritisch na op welke punten de 

eigen dienstverlening van de klant kan worden verbeterd.   

• Je hebt een grote betrokkenheid en voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je 

werkt en het werk dat je doet.  



• Je gaat efficiënt te werk in situaties, zeker wanneer er tijdsdruk ontstaat.  

• Je bent flexibel en kan verschillende taken combineren.  

 

Attitudes  

• Je bent flexibel en bereid om naast jouw dagtaken, zeer vaak ‘s avonds en in het weekend 

te werken. 

• Je bent accuraat, efficiënt en resultaatsgericht. 

• Je bent doorzettingsvermogen.  

• Je bent stressbestendig en nauwgezet.  

• Je hebt zin om continu bij te scholen. 

 ____________________________________________________________ 

Selectieprocedure  
  

Deel I: Schriftelijke proef via thuisopdracht in overeenstemming met de resultaatsgebieden zoals 

omschreven in de functiebeschrijving (100 punten).  

  

Deel 2: Mondelinge proef. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat 

met de specifieke vereisten van de functie, evenals de interesse voor het werkterrein en de 

cultuursector (100 punten ). 
  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 50% van de punten behalen in examenproeven 

I en II, en minstens 60% op het geheel van het examen.  
  

Verloop selectieproeven  

Alle proeven worden in het Nederlands afgenomen, kennis van andere talen kan worden getest. 

De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het eigen resultaat van de selectie.  Wie niet 

slaagt voor de eerste proef, wordt uitgesloten van deelname aan de overige proeven. Niet 

deelnemen aan een proef is eliminerend. Er is geen mogelijkheid om het examen op een andere 

dan de vastgestelde datum af te leggen.  

 

Indien de omvang van het aantal kandidaten de organisatie van de selectie ten zeerste 
bemoeilijkt, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om een preselectie te 
houden, waarbij op objectieve wijze de kandidaten worden vergeleken. Kandidaten met een uit 
het oog springende motivatie of met relevante beroepservaring krijgen op dat moment de 
voorkeur. 
  

Wervingsreserve  

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur 

van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten met minstens 60% die aan de aanwervingsvereisten 

voldoen, worden in de wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde 

resultaat.  
 

Indiensttreding  

De voltijdse functie is onmiddellijk vacant.  
 

Salaris & voordelen  

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B1-B3.  

Extralegale voordelen:  



• Maaltijdcheques (€ 8)  

• Gratis hospitalisatieverzekering  

• Fietspremie  

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer  

• Kilometervergoeding voor en verzekering tijdens dienstverplaatsingen met de eigen 

wagen  

• Vergoeding tot maximaal 350 euro bij aankoop smartphone  

• Compensatieverlof voor gemaakte overuren 

• 2de pensioenpijler  

 

Inschrijving en informatie  

De kandidaturen kunnen enkel digitaal gesteld worden op www.lommel.be/vacatures en dit ten 

laatste op zondag 8 mei 2022. 

Voor informatie over de vacature, kan u contact opnemen met mevrouw Cindy Daems, directeur 

cultuurcentrum: 011/399 699 of cindy.daems@ccdeadelberg.be  
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