VACATURE
ERVAREN PROJECTLEIDER LANG LEVE KUNST
per 15 augustus, voor 24 uur per week, vooralsnog een half jaar

Foto’s o.a. R.Falke

De Gruitpoort is het Cultuurcentrum voor Doetinchem en de Achterhoek.
Onze missie is een Creatieve Broedplaats te zijn.
Vanuit cultureel ondernemerschap werken wij daaraan in 4 programma’s:
- Presentatie: Filmhuis, Theater, Debat, Evenementen
- Educatie: Cultuureducatie voor alle doelgroepen
- Participatie Jongeren: Stedelijk jongerencentrum
- Participatie Ouderen: Programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort ontwikkelt in co-creatie met
partners, kunstdocenten en vrijwilligers uitdagende en bij voorkeur intergenerationele kunstprojecten
met en voor ouderen en draagt daarmee bij aan het versterken van positieve gezondheid van ouderen.
‘Samen beleven’ is de kern. Activiteiten zijn altijd samen met anderen: jongeren, amateurkunstenaars,
mantelzorgers of vrijwilligers.
Voor meer informatie: www.gruitpoort.nl/langlevekunst
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Je taak en rol
Als projectleider ontwikkel en organiseer je kunstprojecten voor ouderen. Dat doe je in co-creatie met
onder meer vrijwilligers, ouderen, kunstdocenten, verenigingen en zorgorganisaties. Daarnaast
begeleid je vrijwilligers en draag je zorg voor de communicatie van je projecten. Vanuit je ervaring met
kunstparticipatie weet je bij te dragen aan inhoudelijke ontwikkelingen van het programma.
De projecten vinden in de regio plaats.
Je profiel
- Je bent creatief en ondernemend en hebt een sterk inhoudelijke focus.
- Je hebt ruime ervaring als projectleider, bij voorkeur binnen een kunstorganisatie.
- Je hebt ruime ervaring met werken met vrijwilligers.
- Je heb affiniteit met kunstparticipatie van ouderen.
- Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en organisatorisch sterk.
Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau met een cultuurgeoriënteerde opleiding.
- Kennis en ervaring met de ontwikkelingen op het gebied van kunstparticipatie van ouderen.
Duur en inschaling
- Schaal 8 CAO KE.
- Arbeidsovereenkomst vooralsnog tot 15 februari 2020. Verlenging afhankelijk van financiering.
Belangstelling?
- Stuur dan uiterlijk vóór maandag 1 juli je motivatie en CV naar info@gruitpoort.nl.
- Vragen over de functie: Machteld van der Meij, m.vandermeij@gruitpoort.nl;
- De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 8 juli.
- Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
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