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 workshopleiders op zzp-basis die “creatieve techniek” workshops willen
leiden in ons Digital Art Lab.
In het Digital Art krijgen jongeren en studenten de ruimte om met nieuwe technologieën te experimenteren en
hun eigen projecten waar te maken. Ze leren bij ons Lab door zoveel mogelijk zelf te doen en door peer
teaching: het leren van elkaar. We bieden geen vastomlijnd cursusaanbod, de jongeren bepalen zelf waar ze
zich op willen storten.
Tijdens het Open Lab Junior op woensdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur wordt met een groep kinderen
thema/techniekgericht 3 of 4 weken achter elkaar gewerkt. Wij zoeken meerdere workshopleiders om elkaar af
te wisselen.
Wij zoeken Zzpers die flexibel inzetbaar zijn en mee willen werken in een creatieve omgeving. Naast de
woensdagmiddag zal regelmatig op een ander dagdeel een workshopleider nodig zijn, voor een andere
doelgroep.
Wat wordt van jou verwacht:
-

Je bent slim, flexibel, creatief
Je beschikt over technische en didactische vaardigheden om workshops te leiden
Je hebt ervaring in het samenwerken met jonge kinderen en jong volwassenen
Tijdens de workshops kun je de kinderen en jong volwassenen uitdagen, nieuwsgierig maken en hen
nieuwe vaardigheden en inzichten verschaffen.
Je doet dit op een speelse en experimentele manier met de deelnemers zelf en gaat samen met hen
op onderzoek uit binnen het thema van de workshop.

Wat bieden wij jou:
-

Een inspirerende werkomgeving;
Enthousiaste en betrokken collega’s;
Een dynamische functie met veel zelfstandigheid.

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 4 juli 2021.

