Vrijwilligersvacature: medewerker instrumentenbeheer (m/v)
Woon je in Limburg en zoek je vrijwilligerswerk voor een paar uur per maand?
Met flexibele uren die je zelf kiest?
Een zinvolle tijdsbesteding voor een muzikale organisatie?
Ken je wat van blaas- of strijkinstrumenten of doe je graag administratief werk?
Heb je oog voor details?
Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou!
Taken
 Het uitvoeren van basisonderhoud aan muziekinstrumenten (blaas- of strijkinstrumenten
of slagwerk);
 Instrumenten binnenbrengen/halen bij gespecialiseerde herstellers;
En/of
 Hulp bij het administratief beheer van onze instrumenten
 Het verzorgen van de administratie zodat bekend is hoeveel instrumenten zich
waar bevinden en wat hun onderhoudsstatus is;
 Labelen van de instrumenten;
 Afhandelen van klachten en meldingen over de kwaliteit van de instrumenten;
 Eventueel het opstellen van overeenkomsten;
De werkzaamheden zijn flexibel (in overleg in te plannen).
Je staat er niet alleen voor. Je werkt samen of in overleg met Tony Tavormina
(instrumentenbeheer) en Peter Meeuwissen (coördinator).
Vrijwilligersprofiel





We zoeken iemand die ondernemend is en een bijdrage wil leveren aan het uitbouwen
van een kwalitatief instrumentenbeheer;
We zoeken iemand die problemen kan signaleren en ze ook zelfstandig weet op te lossen;
We zoeken iemand die zich kan vinden in de doelstellingen van Ukelila en occasioneel kan
ondersteunen bij optredens en concerten;
Wij zoeken iemand die voor langere tijd betrokken wil zijn bij Ukelila;



Voor het administratieve luik zoeken we iemand met kennis van geautomatiseerde



gegevensverwerking en bestandsbeheer;
We zoeken iemand die bereid is om regelmatig naar onze Ukelila-scholen te rijden om
problemen met instrumenten op te lossen (in Genk, Houthalen of Beringen);

Ukelila is een project van vzw Muziek voor Ieder Kind. Wij beheren ca. 350 muziekinstrumenten die ingezet worden voor muzieklessen in basisscholen. Een deel van deze
instrumenten hebben we kunnen aankopen dankzij giften of subsidies. Een ander gedeelte
hebben we in bruikleen gekregen van muziekacademies of lokale muziekverenigingen
(harmonieën of orkesten) die de doelstellingen van Ukelila genegen zijn.
Onkostenvergoeding en verzekering
Wij vergoeden onkosten zoals reiskosten en materiaalkosten, die je maakt bij het uitvoeren
van je vrijwilligerswerk. We sluiten een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering af voor schade of ongevallen tijdens de uitvoering van
werkzaamheden voor Ukelila.
Interesse?
Contacteer Peter Meeuwissen: 0497/58 43 51 of peter.meeuwissen@ukelila.be
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