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VACATURE PROJECTMEDEWERKER toneelkamp  
Doof & Jong Vlaanderen vzw zoekt een projectmedewerker voor de organisatie van het toneelkamp 

voor dove kinderen van Doof & Jong in 2020. 

Doel van het project:  
Doof & Jong ontving via Doof Vlaanderen een subsidie van EUD voor de organisatie van een 

toneelkamp voor dove kinderen in 2020. Met dit kamp willen we dove kinderen de kans geven om 

deel te nemen aan een cultureel kamp in Vlaamse Gebarentaal. 

Job omschrijving:  
Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het toneelkamp voor dove kinderen dat 

doorgaat tijdens de herfstvakantie van 2020 (28/10/2020-7/11/2020). Je bent verantwoordelijk voor 

het budgetbeheer, administratie, opstarten en begeleiden van de werkgroep vrijwilligers, zoeken naar 

gebarentalige animatoren, coördinatie van het kamp en ondersteuning van de werkgroep. 

Profiel:  
Kennis en inzicht: 

- Je bent vertrouwd met het verenigingsleven voor Vlaamse dove kinderen en jongeren 

- Je hebt inzicht in de belevingswereld van dove kinderen en jongeren 

- Je hebt ervaring met toneel en theater  

- Je hebt een zeer goede kennis van de Vlaamse Gebarentaal 

- Je hebt een goede kennis van het Nederlands 

- Kennis van het Engels is een pluspunt. 

Vaardigheden: 

- Je hebt een sterk talent voor planning en organisatie 

- Je kan doelgericht informatie opzoeken en verwerken 

- Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk 

- Je bent beschikbaar  van 1 april tot en met 30 november en tijdens de herfstvakantie 

(30/10/2020 tot en met 8/11/2020). 

Ervaring: 

- Ervaring met werken met kinderen is een must 

- Ervaring met vrijwilligerswerk is een pluspunt  

Wij bieden:  
- Een deeltijds contract (8u/week) van 1 april tot en met 30 november. 

- Verloning volgens het loonbarema van paritair comité 329.01. 

- Tewerkstelling in Gent (Zwijnaarde), in een geëngageerde, gebarentalige omgeving. 
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Selectieprocedure: 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV uiterlijk woensdagavond 12 februari 2020 via e-mail naar 

elisa.kind@doofjong.be.  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats tijdens de week van 17 februari 2020. Vragen? Mail naar 

elisa.kind@doofjong.be voor meer informatie. 
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