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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Je hebt een masterdiploma Beeldende Kunsten optie Textiel, aangevuld met een Getuigschrift
Pedagogische bekwaamheid.
Je bent op de hoogte van wat er zich op het hedendaagse veld van Textiele Kunsten/design en
Beeldende Kunst in het algemeen afspeelt. Je bent in staat om dit binnen de atelierwerking te
introduceren.
Je bent op de hoogte van wat er zicht op het hedendaagse veld van Textiele industrie afspeelt en
je kan de link naar het atelier leggen.
Je bent zelf beeldend actief.
Je beschikt over een goede kennis van diverse textiele processen en toepassingen.
Je bent bereid om je bij te scholen om (eventuele) tekorten in kennis aan te vullen en zelf constant
te blijven evolueren.
Je bent gestructureerd en je kan probleemoplossend denken
Je kan kennis overbrengen aan een gedifferentieerde groep.
Je bent in staat om technische en inhoudelijke workshops/ initiaties te organiseren en deze ook
te leiden.
Je hebt ervaring met het lesgeven aan volwassenen of je bent om extra tijd te investeren om hier
snel ervaring in op te doen.
Je kan het creatief potentieel bij de studenten onderkennen, stimuleren, bespreken, samen
ontdekken en exploreren.
Je blijft zelf als kunstenaar gefocust nadenken, onderzoeken, anticiperen, ingrijpen op
(onverwachte of bijkomende) moeilijkheden/vraagstukken/wendingen/mogelijke oplossingen
binnen het creatief en uitvoerend proces.
Je kan vragen van gebruikers, technische en/of organisatorische problemen correct inschatten
en er op een goede manier, binnen een bepaalde termijn, opvolging aan geven.
Je bent in staat om over dit zich ontwikkelend proces respectvol positief kritisch te communiceren
met de studenten (= onderzoeken/reflecteren/ verwoorden/ interpreteren/ mogelijkhedenbeperkingen- grenzen zien, eerlijke feedback durven geven, ... ).
Je staat steeds open voor ‘de mens’ en zoekt naar zijn specifieke mogelijkheden om te groeien.
Je kan (samen met een collega) een pedagogische visie ontwikkelen en formuleren voor de
toekomst van het atelier en dit op korte en lange termijn.
Je bent in staat zowel de dagelijkse werking als de logistiek binnen het atelier te organiseren.
Je runt samen met je collega het atelier en ziet opportuniteiten in de optimalisatie ervan. Je werkt
mee aan constructieve samenwerking en kennisdeling in het atelier.
Je bent medeverantwoordelijk voor de logistiek van het atelier, de stock van de verbruiksartikelen.
Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn een constant aandachtspunt voor jou en je omgeving.
Je bent medeverantwoordelijk voor de opvolging van de administratieve taken verbonden aan de
werking en organisatie van het atelier.
Je bent medeverantwoordelijk voor de administratieve rapportering over de werking van het
atelier textiele kunst t.a.v. je direct leidinggevende (knelpunten en verbeterpunten signaleren,
advies rond investeringen,..).
Je bent geëngageerd om collega’s met vragen of kennis te ondersteunen.
Je bouwt het DNA van de Academie mee uit en werkt samen met collega’s aan een artistieke en
pedagogische visie via studiegroepen en projecten.
Je engageert je naast je atelierwerking voor een specifieke werking binnen een te bespreken
team van de Academie.

