
Kleur in Cultuur zoekt; Junior projectmedewerker voor 21 uur per week | Vacature
voor een Betaalde startersfunctie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 12-12-2022 |
Start: 06-02-2023

Kleur in Cultuur maakt naschoolse cultuurparticipatie voor kinderen van 4 t/m 14
toegankelijk in de eigen leefomgeving, dicht bij huis, in de wijk. Ons naschoolse
workshopaanbod inspireert, stimuleert en motiveert kinderen bij het ontdekken van de eigen
identiteit én verruimt hun blik op de wereld. Met input van de junior kunstcommissie (de
Kleurkenners) en de diversiteit aan culturele bronnen die Almere rijk is, stimuleert KiC de
ontwikkeling van nieuwe workshops. 

De uitdaging
Als projectmedewerker word je direct aangestuurd door de projectcoördinator. Je draagt
zorg voor de planning van workshops, staat in contact met de ruim 80 kunstvakdocenten,
draagt zorg voor verzoeken en aanvragen van partners en andere derden. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de productie van bijeenkomsten en projecten en voer je
ondersteunend administratieve werkzaamheden uit. 

Voor deze functie zoeken wij iemand die
•  een praktische instelling heeft en van aanpakken houdt;
•  een organisatietalent is met verantwoordelijkheidsgevoel;
•  in mogelijkheden en oplossingen denkt;
• interesse heeft in maatschappelijke en culturele vraagstukken en trends;
• bij voorkeur ervaring heeft met planningssoftware;
• in bezit is van Rijbewijs B en bereid is om in de Kunstbus (een Mercedes Sprinter) te rijden.

Wat we je bieden is
• een informele werksfeer op ons gezellige kantoor in Almere
• afwisselend, verantwoordelijk werk in organisatie met een klein kernteam
• je factureert € 27,50 per uur, inclusief btw, op freelance/ZZP basis
•  21 uur per week, voor 48 weken in 2023, te verdelen over drie werkdagen per week

Naar aanleiding van je reactie plannen we graag een gesprek met je in. Stuur je CV en een
brief, video of iets anders waaruit je motivatie blijkt uiterlijk op 12-12-2022 naar Biza
Shalmashi (directeur), biza@kleurincultuur.com.

Kleur in Cultuur streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn, oftewel een
afspiegeling van de Almeerse samenleving van nu. Onze deuren en vacatures staan
uitdrukkelijk open voor iedereen.

Meer info? 
Kijk op www.kleurincultuur.com voor meer informatie over Kleur in Cultuur.
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