Keunstwurk zoekt een:

PROJECTLEIDER VOOR TALENTONTWIKKELAAR FULKAAN
Per 1 maart 2022 (of eerder in overleg) voor 14,4 uur per week
OVER KEUNSTWURK EN FULKAAN
Keunstwurk is expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in
Fryslân. In lijn met het cultuurbeleid van de provincie ondersteunt en versterkt Keunstwurk de culturele
infrastructuur van Fryslân; met als doel om zo veel mogelijk mensen - jong én oud - in aanraking te laten komen
met kunst en cultuur.
Fulkaan is ons talentontwikkelingsprogramma voor jonge muzikale talenten. Een programma voor HaFaBra,
zang en klassieke muziek. Het is opgebouwd uit drie onderdelen die elkaar versterken. Workshops, een
intensieve Academy-week in de zomer en een daaruit voortvloeiend collectief van jongeren dat samen
producties maakt en optreedt in de regio. Kijk voor meer informatie op fulkaan.nl.
HET TEAM
Het gaat om een functie binnen het team Cultuurparticipatie. Dit team bestaat uit cultuurverbinders op het
gebied van theater, HaFaBra, dans en zang en adviseurs voor culturele initiatieven (Stipe). Hoofddoel van het
team is bijdragen aan een inclusief en toekomstbestendig kunst- en cultuurklimaat in Fryslân.
DE FUNCTIE
Als Projectleider Fulkaan heb je een veelzijdige functie die vraagt om ambitie, enthousiaste en bevlogenheid.
Aan jou de taak om met je ervaring en creativiteit, talenontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Daarbij
schakel je met veel plezier tussen strategie en uitvoering, benut je nieuwe kansen en weet je waar nodig
slimme oplossingen te verzinnen. Je bent goed in het monitoren en evalueren van de voortgang van het project
en bent in complete harmonie met de culturele sector ;-)
Je kunt zeer zelfstandig werken maar zoekt ook regelmatig de samenwerking met cultuurverbinders in de regio
om initiatieven en activiteiten aan te jagen.
WAT BRENG JE MEE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een relevante HBO- of universitaire opleiding
Ruime ervaring als projectleider in de culturele sector
Brede kennis van cultuurparticipatie met een focus op muziek en in het bijzonder HaFaBra
Actuele kennis van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van muziek en HaFaBra
Communicatievaardigheden ten behoeve van de website, digitale nieuwsbrief en sociale media
Een zakelijke en resultaatgerichte instelling
Nieuwsgierigheid en analytisch vermogen
Sterke spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Fries
Een eigen netwerk binnen het werkveld of de vaardigheid om dit in korte tijd op te bouwen
Een rijbewijs

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Een plek binnen een goed op elkaar ingespeeld, professioneel en gezellig team
De mogelijkheid om deels thuis te werken op flexibele werktijden (in overleg)
Kans om bij te dragen aan de verdere professionalisering en positionering van de organisatie
Een contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Een salaris volgens 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
Aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling met een persoonlijk opleidingsbudget en
on-the-job training

SOLLICITATIE
Interesse? Stuur dan per mail je cv en een korte motivatie naar Douwe Zeldenrust (directeur):
douwe.zeldenrust@keunstwurk.nl. Heb je vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met Gerda
Roorda (Coördinator Cultuurparticipatie): g.roorda@keunstwurk.nl.
Reacties kunnen tot en met 28 januari worden verstuurd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week 6.

