Het Pieck, het centrum voor de kunsten van gemeente Heusden, staat voor kunst- en
cultuureducatie door middel van ontmoeting. Het Pieck biedt cursorisch
kunstonderwijs, cultuuronderwijs op scholen en naschoolse opvang en organiseert
kunstprojecten.
In het onderwijs zetten we in op maatwerk. Cultuureducatie passend bij de school en
het onderwijsklimaat. Dit doen we door middel van een direct contact met de school
en de professional en door een flexibele mentaliteit: alles kan.
Het Pieck zoekt een

Coördinator school en cultuur
Op freelance-basis voor 8 uur per week
Wij zoeken een collega die zelfstandig kan werken en die weet wat er zich in het
onderwijsveld afspeelt. Een collega met een passie voor kunst en cultuur en die het
belang van cultuureducatie breed wil uitdragen. Een collega die op de hoogte is van
wat zich afspeelt in de wereld van muziek, dans, theater en beeldende kunst.
De werkzaamheden houden in:

•

Het plannen van het educatieve aanbod
Het coördineren van de activiteiten
Het culturele aanbod jaarlijks inventariseren, opstellen en aanbieden op de scholen
Het begroten van projecten op en rondom de scholen
Het (door)ontwikkelen van culturele leerlijnen
Het ontwikkelen van nieuw aanbod
De afspraken die zijn gemaakt met scholen volgen en naleven
Het educatieve aanbod jaarlijks wegzetten op digitale platforms
Verantwoordelijk voor dagelijkse organisatie van het aanbod.

•

Wij vragen iemand met:
Een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Affiniteit met cultuur, kinderen, jongeren en onderwijs
Goede communicatieve vaardigheden
Goed organisatievermogen
Zakelijk sterk onderlegd
Kennis van de ontwikkelingen in het basisonderwijs
Iemand die zelfstandig kan werken
Wij bieden een leuke baan met veel vrijheid aan binnen een organisatie waar
cultuurbeleving en persoonlijke aandacht centraal staan. Het Pieck is een warm nest
zowel voor de cursist als voor de collega’s. We zetten in op een uitgebreide
overdracht.
Contactinformatie:
Interesse? Stuur vóór 10 december 2021 een sollicitatiebrief per mail naar
laura.hoek@hetpieck.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
www.hetpieck.nl

