muziek, dans, theater
beeldende kunst en nieuwe
media voor iedereen

VACATURE
CKC & partners is het centrum voor amateurkunst en cultuur- en techniekeducatie in Zoetermeer. Onze droom
is om elke Zoetermeerder in contact te laten komen met kunst, cultuur en techniek. Jong, oud, onder schooltijd
en in de vrije tijd, omdat creativiteit en verbeeldingskracht vaardigheden zijn waar je veel plezier van hebt en je
tegelijkertijd steviger in de maatschappij zetten. Een bijzonder leuke klus waar we met ons team elke dag aan
bouwen. Zin om hier ook aan bij te dragen?
CKC & partners zoekt per direct een coördinator cultuur en techniek op school voor 8-16 uur per week.
Verbeeldingskracht en creativiteit zijn 21e-eeuwse vaardigheden, vaardigheden die van belang zijn een
volwaardige positie in te nemen in de huidige en toekomstige maatschappij. Cultuur- en techniekeducatie
stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit en is bij uitstek geschikt om onderzoekend en ontwerpend leren in
de praktijk te brengen. De manier waarop scholen cultuur- en techniekeducatie invullen, is schoolgebonden.
Wij ondersteunen scholen om dit vorm te geven.
In deze functie maak je samen met de andere coördinatoren onderdeel uit van het team Cultuur en Techniek
op School. Je bouwt mee aan de verbreding en implementatie van cultuur- en techniekeducatie in het
Zoetermeerse onderwijs, zowel binnenschools als buitenschools. Je werkt mee aan de coördinatie en
uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit, het Kunstmenu en andere programma’s voor de peuters, het
primair en voortgezet onderwijs. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van projecten.
Wat wordt van jou verwacht:
-

Je hebt een passie voor cultuur- en/of techniekeducatie en kent het culturele veld van binnenuit;
Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding en hebt kennis van cultuur- en techniekeducatie;
Je beschikt over aantoonbare ervaring in het begeleiden van po- en vo-scholen op het gebied van
cultuureducatie;
Je bent organisator, coördinator en innovator;
Kennis van de regeling en uitvoering Cultuureducatie met Kwaliteit is een pre;
Je hebt ruime ervaring in projectmanagement en de bijbehorende (financiële) verantwoording;
Je kunt goed omgaan met Microsoft365 en je kunt een website onderhouden;
Je kracht ligt in het verbinden en enthousiasmeren.

Wat bieden wij jou:
-

Een inspirerende werkomgeving;
Enthousiaste en betrokken collega’s;
Een dynamische functie met veel zelfstandigheid;
Uren uitbreiding vanaf 01 september mogelijk;
Bij voorkeur een tijdelijk dienstverband tot 1 oktober 2021 met mogelijk een verlenging tot 31
december 2021;
Salarisschaal 10 van de CAO Kunsteducatie (inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal
€ 4.361,-- bij een fulltimebaan);
Arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Kunsteducatie.

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en
sollicitatiebrief per e-mail naar: cschippers@ckc-zoetermeer.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carla Schippers, personeelszaken (079-3161440). Je kunt
op deze vacature reageren t/m 18 april 2021.

