
VACATURE

(BETAALDE) VRIJWILLIGER
ONTHAAL SCHRIJVERSACADEMIE

Organisatie

Creatief Schrijven vzw

Creatief Schrijven vzw is hét steunpunt voor wie graag schrijft, van beginner
tot aspirant-auteur. We organiseren evenementen en cursussen, informeren
en adviseren, ondersteunen en begeleiden schrijfliefhebbers. Ons team telt
tien vaste medewerkers, omringd door een netwerk van freelancers en
vrijwilligers. Specifiek voor de opleidingen Basisjaar Literair Schrijven en
SchrijversAcademie, die vanaf september plaatsvinden, zoeken wij een:

ONTHAALMEDEWERKER

Functieomschrijving

Als onthaalmedewerker ben je verantwoordelijk voor een warm onthaal van
onze studenten en docenten van de opleidingen Basisjaar Literair Schrijven
en SchrijversAcademie in de Steinerschool Hibernia in de Volksstraat in
Antwerpen.

● Je opent het gebouw en zet de leslokalen klaar.
● Je maakt docenten en cursisten wegwijs in de school.
● Je waakt over de hygiëne en netheid in de foyer en de lokalen.
● Je doet de bar tijdens de pauze.
● Je houdt het verbruik bij en rapporteert aan de administratief

verantwoordelijke van Creatief Schrijven vzw.

https://creatiefschrijven.be/cursussen/basisjaar-literair-schrijven-1
https://schrijversacademie.be/


● Je controleert het gebouw voor vertrek en sluit af.

De lessen vinden plaats op woensdag- en donderdagavond van 18.30 tot 22u
en zaterdag van 9.30u-13u.

Profiel

● Je hebt een enthousiasmerende persoonlijkheid en bent makkelijk
aanspreekbaar.

● Je bent een duidelijke en vlotte communicator.
● Je bent praktisch ingesteld, verantwoordelijk, stipt, ordelijk en

punctueel.
● Je hebt een grote passie voor lezen en/of schrijven.
● Je kunt je minimaal 4 uur per week vrijmaken.
● Ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de culturele sector

is een pluspunt.

Aanbod

● Je ondersteunt een dynamisch team en krijgt de kans om actief bij te
dragen aan een nieuwe schrijfschool.

● Een rijke en culturele omgeving met kansen om auteurslezingen bij te
wonen en een netwerk op te bouwen in de literaire wereld.

● Een vrijwilligersvergoeding per gepresteerde shift.

Solliciteren



Stuur je gemotiveerde kandidatuur zo snel mogelijk naar Isabelle Rossaert,
isabelle@creatiefschrijven.be.

Creatief Schrijven vzw wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed
mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en
gelijke kansen.

Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of beperking.

Heb je vragen, stuur gerust een mailtje.
Reageren voor 10/10/2021.

mailto:isabelle@creatiefschrijven.be

