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Cultuur Coöperatie Diepenheim zoekt een Cultuurmakelaar
Over Cultuur Coöperatie Diepenheim

Over de Cultuurmakelaar

Stichting Cultuurcentrum Herberg de Pol, Stichting Kunsten op

De Cultuurmakelaar is een hands-on organisator en verbinder.

Straat / Heimland, Kunstvereniging / Drawing Centre

Hij/zij organiseert overkoepelende samenwerkingsprojecten

Diepenheim en Stichting De Zwaan vormen samen de Cultuur

waarin twee of meer instellingen van de Cultuur Coöperatie

Coöperatie Diepenheim. Als culturele instellingen van

Diepenheim deelnemen. De Cultuurmakelaar laat de artistieke

Diepenheim willen zij, ieder vanuit hun eigen achtergrond,

inhoud over aan de instellingen, maar ziet en grijpt praktische

bijdragen aan de aantrekkingskracht van Diepenheim.

kansen, bedenkt uitvoerbare vormen voor samenwerkings-

Om deze ambitie nog meer kracht bij te zetten zoekt de Cultuur

projecten en realiseert deze, zodat ze bijdragen aan nog meer

Coöperatie Diepenheim op korte termijn een Cultuurmakelaar.

cultuurparticipatie, culturele reuring en dynamiek in Diepenheim.

Vacature Cultuurmakelaar
Het gaat om een betaalde functie op ZZP-basis voor 8 uur per week, voorlopig voor een periode van één jaar.
Taken

Competenties

Het organiseren en uitvoeren van projecten in opdracht van de

De Cultuurmakelaar:

Cultuur Coöperatie Diepenheim, zoals bijvoorbeeld:

●

●

voor/weet balans te vinden tussen de uiteenlopende

een opening van het culturele seizoen organiseren en voor dit

profielen van de organisaties binnen CCD (qua achtergrond,

event breed publiek trekken;
●

●

●

mogelijkheden);

activiteiten betrekken;

●

kent het brede werkveld van kunst en cultuur;

activiteiten afstemmen en bundelen tot aantrekkelijk aanbod

●

heeft een HBO werk- en denkniveau;

voor 'een dagje uit in Diepenheim' en daarover

●

heeft een relevant netwerk in de regio;

communiceren;

●

heeft minimaal drie jaar werkervaring in het culturele veld;

de zakelijke markt verkennen, aantrekkelijke arrangementen

●

is communicatief vaardig;

●

kan goed organiseren;

●

is zelfstandig en initiatiefrijk;

●

is flexibel i.v.m. activiteiten in weekends, vakanties en in de

samenstellen en die communiceren met relevante
doelgroepen;
●

missie, ambitie, omvang van de organisatie en financiële

educatieve activiteiten afstemmen om zo tot een aantrekkelijk
schoolvakantieaanbod voor kinderen te komen en die bij de

heeft bij de uitvoering van zijn/haar taken een scherp oog

vraag en aanbod verkennen: welke partijen (bijv.
amateurverenigingen) zijn geïnteresseerd in samenwerking
met Cultuur Coöperatie Diepenheim en hoe zou die

avonduren.

samenwerking eruit kunnen zien?;
●

informatie en ondersteuning bieden aan culturele amateuren vrijwilligersinitiatieven;

●

ondersteuning bieden aan de (vrijwillige)
programmacoördinator en -commissies van het binnen- en
buitenpodium van Cultuurcentrum Herberg de Pol.

Reageren
Stuur uiterlijk 7 mei a.s. je CV en een motivatie van maximaal één A4 naar info@stdezwaan.nl, t.a.v. Just Schimmelpenninck (secretaris
Stichting De Zwaan), o.v.v. 'Vacature'. Wij maken aan de hand van de ingezonden brieven een selectie van kandidaten die we uitnodigen
voor een eerste gespreksronde in de week van 17 mei.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die onafhankelijk is van de culturele instellingen in de Cultuur Coöperatie Diepenheim.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de Cultuur Coöperatie Diepenheim versterkt.
Woon je ook nog in de regio, dan is dat voor ons een pré.
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met Just Schimmelpenninck (info@stdezwaan.nl). Dit zijn onze websites: Cultuurcentrum Herberg de
Pol, Kunsten op Straat / Heimland, Kunstmoment Diepenheim, Kunstvereniging / Drawing Centre Diepenheim.

