
Vacature jobstudent-dossierlezer
contract van bepaalde duur (4 werkdagen)

Organisatie
OP/TIL is een jonge organisatie die individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en
Brussel ondersteunt bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond 
bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het decreet Bovenlokale
Cultuurwerking (2018). OP/TIL werkt aan een Landschapstekening van het bovenlokale
cultuurveld. De uitvalsbasis is de Ravensteingalerij in centrum Brussel. We vormen een
dynamisch team, waar iedereen mee de handen uit de mouwen steekt en zich flexibel opstelt.
We zoeken voor een beperkte opdracht een student dossierlezer (m/v/x).

Takenpakket
Je maakt deel uit van het team van collega’s dat zich bezig houdt met de Landschapstekening. 
Je leest ingediende projectsubsidiedossiers, analyseert de projectinhoud van een aantal open 
vragen en verwerkt de info in een overzichtelijk geheel. De verwerking van de informatie gebeurt 
op basis van vastgelegde categorieën. Het geheel wordt verwerkt in een Google spreadsheet, 
waarbij je scores toekent op basis van de gelezen informatie. Je krijgt een korte opleiding in het 
toewijzen van de info en de collega’s van OP/TIL kunnen je helpen als je ergens op vastloopt. De 
opleiding maakt deel uit van de werkuren. Je kan de opdracht (na opleiding) thuis uitvoeren, of in 
ons kantoor in de Ravensteingalerij, vlakbij station Brussel Centraal. 

Jouw profiel 
Je hebt interesse voor en affiniteit met het culturele veld. Je kan je vinden in de visie en missie 
van OP/TIL. 
Je werkt zelfstandig en hebt een logisch inzicht.
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.
Je werkt oplossingsgericht. Je bent stressbestendig en houdt je aan deadlines.
Je werkt attent en daadkrachtig. Je signaleert tijdig struikelblokken en denkt mee na
over mogelijke oplossingen. 
Je werkt nauwgezet en voert controle uit op je eigen werk. 
Je gaat gepast om met vertrouwelijke informatie. 
Je kan werken in een Google Driveomgeving en hebt ervaring met spreadsheets. 

Aanbod
We bieden je een contract van bepaalde duur als jobstudent, volgens barema A3 in pc 329.
Terugbetaling woon-werkverkeer. 

Je krijgt de kans om wat bij te verdienen terwijl je je onderdompelt in de aanpak en samenwer-
kingen van culturele projecten. Je werkt volgens een takenpakket en kan genieten van glijdende 
werkuren met vaste terugkoppelmomenten. We schatten in dat je een 4-tal dagen nodig hebt om 
de opdracht te volbrengen. Je krijgt een maand de tijd vanaf het moment van indiensttreding om 
de opdracht af te werken. 

We mikken op een snelle indiensttreding. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. 


