
        
 
Coördinator Partnerships return - World Choir Games 2021  
 

 

World Choir Games 2021 in Vlaanderen  
Van 30 oktober 2021 tot 7 november 2021 nemen koren vanuit de hele wereld deel aan De 
World Choir Games, de grootste koorwedstrijd ter wereld. De steden Antwerpen en Gent 
ontvangen dan meer dan 150 koren uit de hele wereld en meer dan 3000 deelnemers. Zij doen 
mee aan wedstrijden, concerten en workshops onder leiding van tal van internationale experts. 
Tal van spetterende en sfeervolle activiteiten zullen er mee voor zorgen dat het najaar in het 
teken zal staan van positiviteit, hoop en samenhorigheid.  
Omwille van Covid-19 zal voor de editie 2021 nog een ietwat aangepaste aanpak nodig zijn om 
de veiligheid van deelnemers en publiek te garanderen. Om dezelfde reden zal er ook voor het 
eerst in de geschiedenis van de WCG een digitaal luik worden opgezet om via virtuele 
platformen de mogelijkheid te geven aan koren om deel te nemen en aan publiek om ons event 
te volgen vanuit alle hoeken van de wereld.  

De World Choir Games 2021 in Vlaanderen is een project van EventFlanders, een samenwerking 
van Toerisme Vlaanderen, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Departement Buitenlandse 
Zaken en Sport Vlaanderen. Het project wordt gecoördineerd door Koor&Stem, de Vlaamse 
amateurkunstenorganisatie voor vocale muziek. Verder maken de gaststeden Antwerpen en Gent 
deel uit van de organisatie. Voor de realisatie van de World Choir Games 2021 werken de 
Vlaamse partners zeer nauw samen met Interkultur, de organisatie achter de World Choir 
Games.  

Voor de organisatie van dit grote evenement is Koor&Stem op zoek naar een Coördinator 
Partnerships return. 

 

Functie 

Coördinator Partnerships return 

Tijdelijke voltijdse functie – van 1 augustus tot 30 november 2021. 

 

Verantwoordelijkheid 

Coördinatie van de Partnerships return World Choir Games 2021; 

Bijdragen aan een in alle opzichten kwalitatief hoogstaande organisatie van het evenement en 

een positieve bezoekersbeleving. 

 

Takenpakket :  

● praktische realisatie van de partnerships die werden ontwikkeld 

● inplannen en notuleren van vergaderingen mbt partners en sponsors 

● maken van presentaties in powerpoint en documenten in word 

● contacten (veelal geschreven) onderhouden met partners en sponsors in het kader van 

de realisatie van hun returnplan  

● uitwerken van recepties voor VIPs, business seats binnen het budget 

● uitwerken van activaties voor sponsor brands ism WCG 

● leveren van alle afgesproken visibiliteit voor de sponsors op WCG (print, online, live) 



● professionele vertegenwoordiger van de WCG in externe relaties 

Opsommingen zijn niet limitatief en kunnen, indien nodig, in overleg en afhankelijk van de 

aangeworven profielen gewijzigd worden. 

 

Plaats in het organigram 

● Rapporteert aan de COO (Chief Operating Officer)  

● Werkt nauw samen met de overige collega’s van het Lokaal Organisatiecomité (LOC) 

World Choir Games. 

Profiel 

Algemene competenties 

 

● Je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Engels) 

● Je bent een vlotte communicator, zowel geschreven als gesproken 

● Je kunt vlot overweg met Office toepassingen en kunt je snel nieuwe systemen eigen 

maken.  

● Je hebt affiniteit met muziek en de koorwereld in het bijzonder. 

 

Persoonsgebonden competenties 

 

● Je bent een teamplayer met een uitgesproken dienstverlenende instelling.  

● Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gaat respectvol om met anderen.  

● Je bent een zelfstandige werker en een geboren organisator 

● Je bent stressbestendig en communicatief vaardig.  

● Je bent praktisch ingesteld en je neemt graag initiatief.  

● Je bent service georiënteerd en aarzelt niet om zelf de handen uit de mouwen te 

steken 

● Je bent flexibel en resultaatgericht 

 

Aanbod 

● BIS-contract (Beroepsinlevingsstage) van 4 maanden vanaf 1 augustus 2021 tot 30 
november 2021 (de werktijd van de maand augustus kan eventueel ook geheel of 
gedeeltelijk in juli ingepland worden ifv zomerverlof) 

● Voltijds  

● Je werkt in een gemotiveerd team in een dynamische omgeving  

● Je krijgt de kans om mee te werken aan een uniek internationaal evenement  

● Je kunt beroep doen op de kennis en ervaring van professionele medewerkers en 

vrijwilligers  

● Je treedt in dienst als medewerker van Koor&Stem vzw  

● Je loon wordt bepaald volgens de gangbare maatstaven in de sociaal-culturele sector. 

Er wordt voorzien in een dertiende maand en een woon-werkvergoeding.  

● Plaats van tewerkstelling: Pater Pirestraat 50, 2018 Antwerpen. 

 

 

Gelijke kansen  

 

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

chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen!  

 



Hoe solliciteren?  

 

Stuur een mail met je motivering om te solliciteren en je CV naar gerrit.calluy@wcg2021.be en 

dit uiterlijk op 7 juli 2021.  

 

Na ontvangst van de kandidaturen worden de kandidaten die in aanmerking komen 

gecontacteerd en uitgenodigd voor een gesprek op basis waarvan de selectie zal gemaakt 

worden. 

 


