kom werken
bij
KunstLokaal!

KunstLokaal is hét Cultuurloket voor Gemert-Bakel, Laarbeek en
Boekel. Wij brengen vraag en aanbod in cultuureducatie tot elkaar
en zijn de betrouwbare samenwerkingspartner in cultuureducatie.
Zo waarborgen wij de kwaliteit en continuïteit in een veelzijdig
aanbod voor particulieren, scholen en andere partners. Wij staan
voor kwaliteit en productontwikkeling en maken voor de uitvoering
van activiteiten, cursussen, opleidingen en workshops.
Als Centrum voor de Kunsten verzorgen wij cursussen en
workshops Beeldend, Dans, Muziek, Theater en Musical.

Per 1 okt 2022 zoeken we een nieuwe enthousiaste collega voor de uitvoering van de functie:

Coördinator Cultuureducatie
4 dagen (0,8 fte)
of 2 dagen (0,4 fte)

Wat vragen wij:

Wij bieden:

• Een relevante afgeronde HBO opleiding of een
aantoonbare ervaring als coördinator cultuur
• Een communicatief, flexibel en ondernemend
persoon die goed zelfstandig kan werken
• Een klantvriendelijk persoon die denkt in oplossingen
• Een digitaal sterk onderlegt persoon met ervaring in
het opstellen van projectplannen
• Iemand met aantoonbare affiniteit in het werken met
culturele instellingen en het onderwijs (PO en VO)

Veel vrijheid en
vertrouwen om,
samen het het onderwijs en het culturele veld,
cultuureducatie in onze gemeentes verder vorm te
geven. Je komt in dienst van KunstLokaal. Voor de
arbeidsvoorwaarden is de CAO-KE van toepassing.
Wij geven veel ruimte voor eigen initiatief, creativiteit
en ideeën.

Informatie

aantal uren is bespreekbaar

KIJK OP WWW.KUNSTLOKAAL.NET
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VACATURES

Als je belangstelling hebt stuur dan zo spoedig mogelijk
(liefst voor 1 aug 2022) een sollicitatiebrief met CV
naar info@kunstlokaal.net t.a.v. Remko Boesveld
Wij zoeken (liefst per 1 sept) ook een enthousiaste

Facilitair Administratief Medewerker
16 uur per week, verdeeld over 2 of 3 dagen
Je verricht ondersteunende secretariële en financieel-administratieve
werkzaamheden voor de hele organisatie. Je werkzaamheden kunnen ook
bestaan uit diverse hand- en spandiensten en zijn heel divers.

f KunstLokaal Gemert

Vondellaan 49 Gemert 0492 362 075 www.kunstlokaal.net

