
 

 

KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst en culturele vorming 

met locaties in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug. 

We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheken, drie kunstencentra, vier  

theaters, een poppodium, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit. 

Er werken dagelijks meer dan 200 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers aan de 

uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuur op een 

laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Medewerker klantcontact voor 20 uur (2,5 dag)  
 

Wat ga je doen? 

Als ‘visitekaartje’ van de organisatie combineer je diverse taken. Je 

beantwoordt de eerstelijns telefoonoproepen voor alle vestigingen en 

afdelingen van KunstenHuis Idea en bent het eerste aanspreekpunt bij de 

receptie op onze locatie(s). Op rustige momenten bied je ondersteuning op 

het gebied van diverse administratieve taakgebieden. Hierbij kun je onder 

andere denken aan: 

• Postafhandeling 

• Het uitlezen en opvolgen van e-mailberichten 

• Het actueel houden van gegevens in ons CRM systeem 

• Onderhouden en toezicht houden op de publieke ruimte(s) 

 

Wat neem je mee? 

Je zorgt ervoor dat elk contactmoment vlekkeloos verloopt. Communicatief vaardig 

als je bent, stel je scherpe vragen waarmee je precies tot de kern van de klantvraag 

komt. Je bent in staat om een creatieve oplossing voor problemen te verzinnen. Je 

kunt goed werken binnen vaste protocollen, maar vindt het ook prima als je eigen 

initiatief moet tonen. 

• Je hebt een diploma op minimaal MBO-niveau 

• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, die zich 

vertalen in een klant- en servicegerichte instelling. 

• Je beschikt over een duidelijke en vriendelijke telefoonstem 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je hebt voldoende (digitale) ervaring en vaardigheden, om probleemloos te 

kunnen werken met een VOIP telefooncentrale en diverse relevante 

computerprogramma’s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, je wordt ingeschaald in schaal 

6 CAO- KE minimaal € 2.129,- tot maximaal € 2.937,- bruto op fulltime basis. 

• Deelname aan een goede pensioenregeling (PFZW) 

• Een leuke, informele en dynamische werkplek. 

• De kans om je verder te ontwikkelen in een bruisende, ambitieuze en 

groeiende organisatie met een brede maatschappelijke functie. 

• Extra’s: eindejaarsuitkering, een gratis bibliotheekabonnement, 50% korting op 

cursussen en gratis bezoek aan onze voorstellingen mét introducée. 

 

Heb jij belangstelling? 

Ben jij de enthousiaste Medewerker Klantcontact die wij zoeken, mail dan je 

motivatiebrief samen met je cv uiterlijk 13 juni 2022 naar: hr@kunstenhuisidea.nl onder 

vermelding van ‘sollicitatie medewerker klantcontact’. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Martine van der Kroef, teamleider Klantcontact: 

mvanderkroef@kunstenhuisidea.nl . De gesprekken vinden plaats in week 25 in Zeist. 
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