
Keunstwurk zoekt voor het team cultuurparticipatie per direct een voortvarende:  
 

CULTUURVERBINDER MUZIEK (HAFABRA) 
 
21,6 uur per week 
 
 
OVER KEUNSTWURK 
 
Kunst geeft kleur aan het leven. Het brengt mensen samen en biedt soms letterlijk nieuwe inzichten. Aan kunst 
doen draagt bij aan de kwaliteit van het leven; het maakt mensen én de samenleving completer, slimmer, 
sterker en beter! Dat is de kracht van kunst. In Fryslân zorgen wij als Keunstwurk dat de kunst vooruitkomt en 
onze cultuur daarmee aan kracht wint. Dat doen we door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en 
het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing. Een taak waar we iedere dag vol overtuiging aan werken. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
Als cultuurverbinder muziek (HaFaBra) ben je actief in het amateurkunstveld van Fryslân en blaas je nieuw 
leven in het verenigingswezen. Je arrangeert verbindingen tussen kunst en cultuur en andere (sociale) 
domeinen en weet daarmee deelname aan cultuurparticipatie te stimuleren. Je ondersteunt 
muziekverenigingen en helpt bij het toekomstbestendig  maken van verenigingen en adviseert bij de 
koepelorganisatie OMF (Organisatie Muziekverenigingen Fryslân). 
 
Je werkt binnen het team cultuurparticipatie en trekt op met collega cultuurverbinders op het gebied van dans, 
theater, muziek (zang) en beeldende kunst. Samen draag je bij aan het ondersteunen, verbinden en het 
versterken van de culturele infrastructuur voor amateurkunstverenigingen in de regio. 
 
FUNCTIE-EISEN 
 

• Relevante opleiding op hbo/academisch niveau  

• Kennis van HaFaBra 

• Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van samenwerking en vernieuwing in de 
cultuursector/amateurkunstsector 

• Netwerk binnen de cultuursector en HaFaBra 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

• Affiniteit met innovatiethema’s binnen kunst en cultuur 
 
SALARIS- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

• Een uitdagende werkomgeving die volop in beweging is, met enthousiaste en bevlogen collega’s  

• Samenwerking met creatieve professionals uit de kunst- en cultuursector 

• Kans om bij te dragen aan de verdere professionalisering en positionering van de organisatie 

• Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast 

• Een salaris op basis van de Cao Sociaal Werk, schaal 9 (maximaal € 4.252,00 bij volledig dienstverband) 

• Een individueel keuzebudget (IKB) dat je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen 
op jouw persoonlijke wensen en behoeften 

 
SOLLICITATIE 
 
Je kunt solliciteren door een cv en korte motivatie te sturen ter attentie van Douwe Zeldenrust, directeur 
Keunstwurk, via een e-mail naar H.Venema@keunstwurk.nl. Reageren kan tot en met 19 maart 2021. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 12 en 13. 
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