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Betaalde stage (BIS) voor beleidsmedewerker bij VVBAD
De vzw VVBAD wil de stagiair via een stage de kans geven om praktische
werkervaring op te doen en zowel algemene als gespecialiseerde
competenties te verwerven bij een organisatie die een spilfunctie vervult in
de Vlaamse bibliotheek- en archiefsector. Zo kan de stagiair de (spelers in
de) sector beter leren kennen en zich bekwamen in het beroep van
beleidsmedewerker in de erfgoed- en bibliotheeksector.
We doen dit onder meer door de stagiair:
 Kennis te laten maken met de diverse afdelingen van de VVBAD
 Te laten meewerken aan de organisatie van diverse activiteiten van de
vzw, zoals de organisatie van Informatie aan Zee en studiedagen
 Te laten meewerken aan diverse communicatiekanalen van de vzw (o.a.
het tijdschrift META, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media);
 Te laten proeven van verschillende administratieve aspecten van een
organisatie (o.a. personeelszaken, facturatie, mailings, …)
 Te betrekken bij verschillende interne vergaderingen en externe
overlegmomenten met de verschillende afdelingen van de vereniging en
met diverse partners in de sector

Profiel:
 Diploma: master in cultuurmanagement, sociale en pedagogische
wetenschappen, communicatiewetenschappen…
 Leergierig zijn en beschikken over zin voor initiatief
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 Taken en projecten nauwkeurig kunnen opvolgen
 Over goede communicatieve en redactionele vaardigheden beschikken

Aanbod:
Een beroepsinlevingsovereenkomst van (maximaal) 6 maanden voor een
voltijdse stage met een afwisselend takenpakket. De financiële vergoeding
is afhankelijk van je leeftijd en bedraagt minimum 796,09 euro per maand,
aangevuld met maaltijdcheques en een sociaal abonnement voor woonwerkverkeer.
Je werkt in een klein, ervaren team en wordt door verschillende collega’s
professioneel begeleid.

Je krijgt de mogelijkheid om je competenties te ontwikkelen, een breed
netwerk uit te bouwen en concrete ervaring op te doen in de bibliotheek- en
archiefsector.
Solliciteren kan door je cv en motivatiebrief voor 17 mei via mail te
bezorgen aan jessica.jacobs@vvbad.be.

