VACATURE

Voor ons intergenerationele programma Lang Leve Kunst en Naoberschap zoeken wij een

PROJECTMEDEWERKER
voor 24 uur per week
Lang Leve Kunst en Naoberschap
Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort laat ouderen actief en receptief
aan uitdagende kunstactiviteiten deelnemen. Bij voorkeur door generaties te verbinden. Dus altijd
samen met anderen: jongeren, amateurkunstenaars, mantelzorgers of andere vrijwilligers. Daarmee
versterken we de positieve gezondheid van ouderen in de Achterhoek.
Voor meer informatie: www.gruitpoort.nl/langlevekunst
Je functie
Als projectmedewerker ontwikkel en organiseer je activiteiten in co-creatie met programmapartners,
kunstenaars, vrijwilligers en met ouderen. Je begeleidt vrijwilligers en stagiaires en ondersteunt de
programmaleider in strategieontwikkeling. Je onderhoudt contacten op uitvoeringsniveau met alle
betrokkenen. Je belangrijkste werkzaamheden richten zich op:
- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van activiteiten
- werven, begeleiden en inspireren van vrijwilligers
- (beeldgerichte) publiciteit en communicatie
Je profiel
- Je bent creatief en krijgt energie van innovatieve kansen
- Uit je CV blijkt dat je een passie voor cultuur en affiniteit met ouderen hebt
- Je bent organisatorisch sterk en betrouwbaar in afspraken
- Je bent communicatief vaardig en proactief
- Je bent ondernemend als de gebaande paden geen resultaten opleveren
Het team
Je komt in een dynamische en creatieve organisatie te werken. Binnen het programma begeleid je
samen met de programmaleider een team van vrijwilligers. Ook werk je veel samen met je collega’s
binnen de Gruitpoort die voor andere afdelingen werken. Je werkt op de Gruitpoort maar ook op de
locaties waar activiteiten plaatsvinden.
Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau, onze voorkeur gaat uit naar een cultuurgeoriënteerde opleiding
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Duur en inschaling
- Schaal 7 CAO KE.
- In eerste instantie 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en financiële mogelijkheden bieden we
uitzicht op uitbreiding en/of verlenging, eventueel ook bij andere onderdelen van de
Gruitpoort.
Belangstelling?
- Stuur dan uiterlijk woensdag 16 augustus 2017 je motivatie en CV naar info@gruitpoort.nl.
- Vragen over de functie: Ester van de Haar, directeur-bestuurder: directie@gruitpoort.nl
(NB de Gruitpoort is gesloten van 15 juli tot 7 augustus.)
- De 1e ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op dinsdagochtend 22 augustus, de 2e
ronde op donderdagmiddag 24 augustus.
- Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

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 op scholen, kunst- en taalcursussen, creatieve taalondersteuning statushouders
- Participatie Jongeren: Stedelijk jongerencentrum, (ambulant) jongerenwerk, Jimmy’s
- Participatie Ouderen: Programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
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