Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste

Cultuurcoach Seewyn 0,77 fte (28 uur/week)
Seewyn Kunsteducatie is dé plek voor kunst- en cultuuronderwijs in de gemeente Waadhoeke. Op
onze leslocaties beleven kinderen, jongeren en volwassenen veel plezier bij het ontwikkelen van hun
talenten op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Wij leveren graag een wezenlijke
bijdrage aan de amateurkunst en daarmee aan de vitaliteit van de regio.
Cultuur is van en voor iedereen! Dat geldt zeker in Waadhoeke. Muziek maken, toneel en andere
vormen van amateurkunst zorgen voor een bloeiend verenigingsleven in de dorpen en in de stad. Her
en der verspreid over de gemeente zijn er kleine voorzieningen en verenigingen die zich bezig houden
met streekcultuur en erfgoed.
Dat de ligging aan het Wad en meertaligheid inspireert, zien we terug in een groot aantal kunstenaars
dat woont en werkt in Waadhoeke. Met meerdere musea, een kunsteducatie-instelling, een theater en
het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium beschikt de stad Franeker over een bovengemiddeld cultureel
aanbod. En met grote evenementen als de PC, Agrarische Dagen, het Fierljeppen en de
Iepenloftspullen trekt Waadhoeke bezoekers uit de hele regio.
Cultuurcoach
Kun jij dit rijke cultuuraanbod onder de aandacht van inwoners en bezoekers brengen?
Ken jij het cultuurveld in Waadhoeke en hecht je belang aan een vitaal cultuurnetwerk?
Kun jij de verschillende spelers in het cultuurveld met elkaar in contact brengen?
Wij zoeken iemand die eraan bijdraagt dat cultuurmakers en cultuuraanbieders elkaar leren kennen,
activiteiten onderling afstemmen, van elkaar leren en ervaringen en kennis met elkaar delen. Maar
ook hen uitdaagt tot nieuwe samenwerkingsactiviteiten en initiatieven. Een spin in het culturele web.
Iemand die continu de verbinding zoekt en maakt, en daarbij als vraagbaak en eerste aanspreekpunt
optreedt.
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor de functie van Cultuurcoach Seewyn kun je dit kenbaar
maken door je sollicitatie tot en met 3 november 2021 te richten aan dhr. Saco van der Laan, manager
HRM.
Inhoud functie

•

Verbintenis creëren: de spelers in het cultuurveld (zowel amateurs als professionals) met
elkaar in contact brengen met als doel kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking.

•

Het aanbod in het cultuurveld toegankelijk maken voor zowel de eigen inwoners als bezoekers
van de regio.

•

Samenwerking en interactie stimuleren tussen aanbieders, makers en verenigingen met als
doel nieuwe initiatieven tot stand te brengen en synergie te creëren.

•

Meedenken, adviseren en ondersteunen van het cultuurveld met als doel het cultuuraanbod
nog beter te laten aansluiten op de behoefte van inwoners en toeristen.

•

Nauwe samenwerking met welzijnswerk in de gemeente Waadhoeke tot stand brengen, en
deze vertalen naar concrete en haalbare artistieke projecten en programma’s voor jongeren,
ouderen en kwetsbare doelgroepen.

Wie ben je en wat kun je?
•

Je hebt een HBO werk- en denkniveau.

•

Je hebt kennis van het cultuurveld in Waadhoeke.

•

Je hebt aantoonbare affiniteit met cultuur en vrijwilligerswerk.

•

Je bent een netwerker en een creatief denker.

•

Je kunt inspireren, enthousiasmeren, mobiliseren en realiseren.

•

Je communiceert helder en open, bent flexibel en klantgericht.

•

Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

De aanstelling gaat in per november 2021 (datum in overleg) en is in eerste instantie voor bepaalde
tijd, voor de periode van anderhalf jaar, met uitzicht op mogelijke voortzetting van de overeenkomst.
Het betreft een aanstelling voor 28 uur per week (0,77 fte). De salarisinschaling conform de Cao
Kunsteducatie vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij mevr. Berni Dijkerman (directeur):
06 - 30206113, b.dijkerman@seewyn.nl.
Sollicitaties o.v.v. Cultuurcoach Seewyn kunnen tot en met 3 november 2021 worden gericht aan
dhr. Saco van der Laan (manager HRM): saco.vdlaan@cks.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 november.

