Projectcoördinator kunst - en cultuureducatie
Stichting KLEURinCULTUUR
Vacature:
Functie:
Omvang:
Plaats:

www.kleurincultuur.com

Organisatie
Projectcoördinator kunst & Cultuur
12-16 uur (4 dagdelen p/w)
kantoor KIC in KAF, Esplanade 10, 1315 TA Almere

Wij zoek en
Ben jij tussen de 25-40 jaar en beschik je over een stevige persoonlijkheid die creatief, vindingrijk en
ondernemend is? Heb je een passie voor kunst & cultuur en hart voor educatie, heb je talent voor tekst
en taal, werk je gestructureerd en overzichtelijk, ben je flexibel en een sociale verbinder? Dan zoeken
we jou!
Profiel
▪ Je bent een creatieveling vol plannen en ideeën, je hebt een passie voor kunst & cultuur en
denkt graag mee in de conceptontwikkeling;
▪ Sociale verbinder: Jij bent de contactpersoon voor diverse samenwerkingspartners, zoals
culturele organisaties, scholen, welzijnsorganisatie De Schoor, Stad & Natuur, leerlingen,
ouders en kunstenaars. Je straalt positiviteit en enthousiasme uit;
▪ Communicatie, je bent duidelijk en correct;
▪ Marketing & PR, je bent tekstueel en taalkundig sterk en hebt ervaring met Social Media;
▪ Netwerker, samen met scholen en culturele organisaties zet je mooie samenwerkingen op en
werk je plannen uit voor talentontwikkeling in kunst- en cultuureducatie; AKT cultuur!
▪ Je bent geordend en gestructureerd in administratie, financiën en planning/roosters;
Wij vragen:
▪ HBO-denkniveau, een relevante studie op het gebied van Culturele vorming of Kunsteducatie
is pre;
▪ Aantoonbare ervaring in het organiseren van educatieve activiteiten/evenementen binnen
cultureel werk en schrijven van sponsoraanvragen;
▪ Stimulerende en creatieve persoonlijkheid;
▪ Teamspeler die gaat voor kwaliteit, met een open en flexibele instelling;
▪ Woonachtig in Almere of directe omgeving;
Arbeids voorwaarden:
▪ Je wordt op freelancebasis ingehuurd. Al onze medewerkers zijn ZZP-er.
▪ Betaling van de uren wordt middels maandelijkse facturatie gedaan, KVK-inschrijving is nodig;
▪ Gesprekken vinden plaats in juni/ juli 2018;
Wij bieden:
Een enthousiast team met een breed netwerk en volop uitdagingen om jezelf te ontwikkelen!
We zijn benieuwd naar jouw sollicitatie! Deze mag je per mail sturen met bijgevoegd CV naar:
harriet@kleurincultuur.com
Harriët Bosman, artistiek leider stichting KLEURinCULTUUR
06-41364035

