Word jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken per 1 februari 2018 een nieuwe collega (m/v) voor

Poppodium De Meester

voor 25 uur per week (13 uur sociaal cultureel werk & 12 uur beheer)
In het Almeerse Poppodium De Meester zijn wekelijks concerten van landelijk bekende bands en lokaal talent. De Meester
heeft een landelijke kernpodiumstatus. Er vinden ruim 100 optredens per jaar plaats. Ook zijn er activiteiten van de
Talent Academy, waarbij talentontwikkeling voorop staat. De Meester maakt deel uit van De Schoor, W elzijn in Almere.
De Schoor is een ondernemende welzijnsorganisatie in Almere en levert een bijdrage aan het welzijn van Almeerders.
Er werken momenteel zo’n 185 bevlogen en professionele medewerkers en ca. 1.000 enthousiaste vrijwilligers.
Onze missie: alle bewoners doen naar eigen kunnen mee in de samenleving. Actieve en betrokken bewoners zijn
onmisbaar om samen een gezonde samenleving te kunnen vormen. Wij ondersteunen en faciliteren bewoners daarin.
De functie
Het gaat om twee functies die bij voorkeur door één persoon worden
ingevuld.
SCW: Marketing en promotie zijn een belangrijk aandachtsgebied. Je
werkt zelfstandig, stuurt vrijwilligers aan en bewaakt de budgetten. Je
bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor een goede
organisatie en uitvoering van evenementen. Je draagt zorg voor
promotie, administratie en verricht voorbereidende werkzaamheden
voor evenementen.
Beheer: Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een
goede organisatie en uitvoering van de evenementen. Je bent
gastheer/-vrouw, zorgt voor de openstelling van het gebouw, de
benodigde apparatuur en faciliteiten voor de evenementen. Je bent
verantwoordelijk voor de kas en draagt bij aan een veilig klimaat en
open sfeer.

Profiel voor de scw-functie

Een gerichte hbo-opleiding

Relevante werkervaring met o.a. marketing
en promotie

Affiniteit met (pop)muziek en (jongeren)
cultuur

Ervaring in het begeleiden van stagiaires
en vrijwilligers
Profiel voor de beheersfunctie

Een gerichte mbo-opleiding

Technisch en financieel inzicht

Zelfstandig en in teamverband kunnen
werken

Goede sociale vaardigheden

Bereidheid en in staat om 's avonds en in
het weekend te werken.

Ons aanbod
 Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige baan in een open en resultaatgerichte
cultuur met prettige collega’s
 Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling volgens de ‘Cirkel van Resultaat’
 Goede arbeidsvoorwaarden, individueel keuze– en loopbaanbudget conform de
cao Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)
 Het salaris bedraagt afhankelijk van kennis en ervaring voor de beheersfunctie schaal 5 min. € 1.895,- en
max. 2.700,- en voor de scw-functie schaal 8, min. € 2.494,- en max. € 3.553,- bruto per maand, bij 36 uur per week
 Aanstelling geschiedt in eerste instantie tot eind 2018, bij goed functioneren met
mogelijkheid tot verlenging
 Een Verklaring Omtrent Gedrag is vereist.

Reageren
Verdere informatie kun je inwinnen bij Barry Bouquet, teamleider Poppodium de Meester, 036-5332780.
Je motivatie met CV kun je mailen vóór 15 januari a.s. naar p&o@deschoor.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 januari a.s.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

www.deschoor.nl/medewerkerpoppodium

