VACATURE
Coördinator cursushuis
14,4 uur (0,4 fte)
Per 1 oktober 2022
GIGANT in Apeldoorn verzorgt sinds jaar en
dag de pop- en filmhuisfuncties voor deze
gemeente en is de spil voor cultuureducatie en
participatie in Apeldoorn. Deze functies zijn van
onmisbaar strategisch belang voor de (culturele)
aantrekkelijkheid van Apeldoorn. GIGANT
trekt per jaar ongeveer 80.000 bezoekers. De
organisatie heeft zo’n 50 medewerkers (38 fte)
en 150 vrijwilligers en werkt samen met een 60tal zelfstandige docenten.

•

Waar voor cursisten geldt dat zij les krijgen
in een inspirerende omgeving en kunnen
profiteren van diverse regelingen met
financiële voordelen zoals o.a. de talent- en
ensembleregeling.

Profiel – Opdracht
Als Coördinator Cursushuis, zorg je voor een
divers cursusaanbod en zal je waar nodig
actief werven. Je staat in direct contact met
de aanbieders, bent eerste aanspreekpunt en
zorgt voor de benodigde faciliteiten. Stimuleert
samenwerking, informeert aanbieders over de
diverse regelingen en realiseert activiteiten die
bijdragen aan de onderlinge verbinding van het
cursushuis en GIGANT. Je speelt daardoor een
belangrijke rol in het sterk(er) maken van de
onderdelen van de GIGANT organisatie.
Je hebt kennis van het culturele aanbod en hebt
sterke contactuele en sociale vaardigheden.
Ook ben je flexibel inzetbaar en proactief.

Wij bieden:
Een prettige informele werkomgeving in een
dynamische organisatie. De vacature kan
vervuld worden in loondienst of als zzp’er.
Vergoeding afhankelijk van kennis en ervaring.
Als referentie wordt aangehouden schaal 8 van
de CAO Kunsteducatie.

We streven naar een actief cursushuis, waarbij
we ons onderscheiden van andere organisaties:
• Waar een divers aanbod te krijgen is,
• Dat bruist van presentaties en een zichtbare
toevoeging is voor de stad,
• Waar het aantrekkelijk voor aanbieders is om
lessen te geven door de culturele omgeving
waarin ze terecht komen,
• Waar de faciliteiten op orde zijn,
• Waar men ondersteuning kan krijgen op het
gebied van marketing en administratie,
• Waar doorgroeikansen zijn voor hun
leerlingen,

Er wordt gelijktijdig zowel intern als extern
geworven.

Interesse?
Stuur op korte termijn maar uiterlijk 6 juni a.s.
een korte motivatie en CV naar Monique Jager,
HRM GIGANT, personeelszaken@gigant.nl. De 1e
gesprekken zullen plaatsvinden op 22 juni a.s.
Voor vragen kan contact opgenomen worden
met Arjen Nicolai, via a.nicolai@gigant.nl.

