
DE ZOMER VAN STELPLAATS ZOEKT JOBSTUDENT CO-COÖRDINATOR  

Stelplaats is een bruisende plek die jonge initiatieven en ideeën 
een plaats wil geven om zich te ontplooien en versterken. Het is de 
(tijdelijke) invulling van de oude garages van de Lijn en wil 
synoniem zijn met Leuvense jongerencultuur.  

Stelplaats brengt tijdens de maanden juli en augustus een 
zomerprogramma dat inspeelt op de leefwereld van jonge Leuvenaars. 
Wie, wat en hoe? Daarvoor zoeken we jou! 

Stelplaats zoekt een hands-on co-coördinator om het zomerprogramma 
van 2022 mee vorm te geven én te realiseren. 

Wat houdt dat allemaal in? 

1. Inhoudelijk vormgeven van het zomerprogramma in mei. 
Je hebt voeling met de leefwereld en noden van jonge 
Leuvenaars en zoekt samen met het team van Stelplaats uit hoe 
het zomerprogramma hierop kan inspelen. Je gaat mee op zoek 
naar de juiste partners voor de invulling ervan. 

2. Voorbereiding van het zomerprogramma in juni. 
Je bereidt de geplande activiteiten van a tot z mee voor 
richting realisatie.  

3. Uitvoering van het zomerprogramma in juli & augustus. 
Je zet je allround in tijdens de activiteiten en geeft alles om 
ze zo goed mogelijk te laten slagen. Je doet wat daarvoor nodig 
is. Het ene moment sleep je mee aan materiaal, het andere moment 
ben je achter de bar te vinden. Je bent daarbovenop mee het 
aanspreekpunt voor alle verschillende actoren (artiesten, 
vrijwilligers, bezoekers,..) en zorgt ervoor dat ze zich thuis 
voelen in Stelplaats.  

JOUW PROFIEL 

- Je hebt zicht op de leefwereld van jongeren en bent 
gepassioneerd door alles wat met (Leuvense) jongerencultuur te 
maken heeft.  

- Je laat je creatieve brein graag werken, maar tegelijk heb je 
ook een gezonde portie organisatie honger om zelf de handen 
uit de mouwen te steken.  

- Je bent zelfstandig, flexibel en mensen kunnen op je rekenen.  



- Je bent goed georganiseerd en hebt een gezond oog voor detail 
en afwerking. 

- Je bent stressbestendig en creatief in het zoeken naar de 
juiste oplossingen met het nodige doorzettingsvermogen. 

- Je verwacht geen 9-to-5 job en je werkt met plezier in de avond. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
- Stelplaats verkiest 100% engagement boven opleiding of ervaring. 
- Je hebt respect voor iedereen ongeacht diens huidskleur, 

nationaliteit, etniciteit, taal, geslacht, handicap of seksuele 
geaardheid.  

- Stelplaats moedigt diversiteit aan: geïnteresseerden kunnen 
ongeacht hun etnische, religieuze of culturele achtergrond hun 
kandidatuur stellen.  

PERIODE 

Mei t.e.m. augustus 2022 

- Mei: 2 denkdagen in totaal 
- Juli en augustus: 3 dagen per week  (dagen te bepalen op basis 

van programmatie) 

(Onbetaalde) vakantiedagen tijdens de zomermaanden juli en augustus 
op voorhand te bespreken. 

ONS AANBOD 

- Je komt terecht in een klein maar levendig team waar je kennis 
maakt met het reilen en zeilen van Stelplaats. Samen met het 
team realiseer je bovenstaande taken. 

- Je krijgt een zeer afwisselende functie met veel ruimte voor 
eigen inbreng. 

- Je wordt vergoed onder het statuut van jobstudent voor de 
gepresteerde dagen. Ook je onkosten (bv. openbaar vervoer) 
worden vergoed.  

CONTACT 

Mail voor 21 april je motivatiebrief en cv naar info@stelplaats.be. Nog 
vragen? Contacteer ons gerust via sabine@stelplaats.be of 0497 68 49 
46. 
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