
 
  

  

  

“Europeade - Internationale vereniging voor Europese Volksculturen” (www.europeade.eu) is 

een Internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht die als doel heeft: het 

bevorderen van de eenheid tussen de Europese volkeren in een vriendschappelijke sfeer, door 

middel van het stimuleren van grensoverschrijdende contacten tussen beoefenaars van 

volkscultuur.  

  

Onder de naam “Europeade” organiseert de vereniging jaarlijks en telkens in een andere 

Europese stad, een vijfdaags internationaal festival van volksmuziek en volksdans, onder het 

motto “Eenheid in verscheidenheid” waaraan zo'n vijfduizend dansers en zangers deelnemen.  

  

Voor ons permanent secretariaat zoeken wij voor onmiddellijke 

indiensttreding een stafmedewerker/ster met deeltijdse opdracht (80 %. 

– 30,4 u/week)  

  

Taakbeschrijving:  

  

Onder toezicht van de raad van bestuur sta je in voor  

  

• Het dagelijks beheer van het secretariaat op administratief en organisatorisch vlak, 

inclusief het beheer van de website  

• Bijstand aan de voorzitter inzake de interne en externe communicatie  

• Bijstand aan de secretaris inzake de voorbereiding van vergaderingen, verslaggeving en 

de corporate housekeeping van de vzw  

• Bijstand aan de penningmeester inzake het financiëel beheer en de boekhouding  

• Bovenal speel je een centrale rol in de praktische organisatie van de jaarlijkse 

Europeades, zowel in de voorbereidende fase als tijdens het verloop ervan. Je bent de 

spil tussen de leden van het IEC, de deelnemende groepen, de regieploeg en het lokale 

organisatiecomité. Een gedetailleerd draaiboek met tijdslijnen, checklists en technische 

fiche, is hierbij je leidraad.  

  

  

Profiel:  

  

• Je bent in staat om te werken in een internationaal kader, waarbij meertaligheid een 

vereiste  

is  

• De wereld van volkscultuur en -dans is je niet vreemd en je onderschrijft de visie en de 

doelstellingen van onze vereniging.  

http://www.europeade.eu/


• Je hebt organisatorisch talent in het plannen, coördineren en uitvoeren van het eigen 

werk,  

• Je kan overweg met basis-informaticatools  

• Je kan zelfstandig en flexibel werken, waarbij je zelf prioriteiten kan bepalen om het 

vereiste resultaat te behalen;  

• Je hebt ervaring in het projectwerk en het rapporteren aan het bestuur.  

• Je bent bereid om voor kortere periodes naar het buitenland te reizen  

  

Bezoldiging:  

Conform de wettelijke barema's in de socioculturele sector.  

  

Plaats van tewerkstelling:  

Ons permanent secretariaat is momenteel gevestigd in Sint-Pauwels (Waasland). In onderling 

overleg kan echter gezocht worden naar een locatie die praktisch beter geschikt is voor de 

kandidaat.  

  

Interesse?  

Stuur je cv en een motivatiebrief vóór 12-02-2023 naar info@europeade.eu 

 

mailto:info@europeade.eu

