KunstenHuis Idea is dé plek voor kunst en cultuur in de gemeenten De Bilt, Bunnik,
Soest en Zeist. We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheekvestigingen,
een professioneel cursusaanbod theater, beeldende kunst, dans en muziek, twee
theaters, een poppodium, projecten in het onderwijs en maatschappelijke
projecten. Er werken door het jaar heen meer dan 350 medewerkers en ruim 200
vrijwilligers aan de uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en
cultuur op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze
regio.

Voor de afdeling bibliotheken bij KunstenHuis Idea zoeken wij een

Specialist digitale inclusie en (digitaal) burgerschap
Teamleider media
voor 24 uur per week

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je geeft vorm en inhoud aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van
programma en activiteiten van de afdeling Informatie, Taal en Media,
specifiek op het gebied van Digitale inclusie en (digitaal) burgerschap.
Je voert zelf ook programma’s en activiteiten uit, specifiek op het gebied van
Digitale inclusie en (digitaal) burgerschap.
Je zoekt actief naar crossovers tussen Digitaal, Burgerschap en Taal in de
bibliotheek, ook in samenwerking met andere afdelingen binnen KunstenHuis
Idea.
Je hebt budgettaire verantwoordelijkheid voor subsidie IDO
Je bent verantwoordelijk voor het stellen van targets en halen van inkomsten
voor het aanbod Media.
Je geeft leiding aan een klein team van specialisten en
projectmedewerkers.

Wat vragen wij?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent ondernemend, hebt lef en talent om vernieuwingen door te voeren in
ons programma en activiteitenaanbod en je laat je commitment hieraan
duidelijk blijken.
Je hebt HBO werk- en denkniveau
Je hebt kennis van, en ruime ervaring met, programma’s digitale inclusie,
(basisvaardigheden, IDO) en (digitaal) burgerschap in de bibliotheek.
Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Je hebt ervaring als leidinggevende.
Je kunt goed werken met Microsoft Office 365, Sharepoint, Bicat (is een pré) en
je maakt je graag nieuwe digitale systemen eigen.
Je hebt een heldere communicatiestijl in woord en geschrift, met goede
beheersing van de Nederlandse taal.
Je werkt graag in teamverband en beschikt ook over zelf organiserend
vermogen. Je bent een doener en stressbestendig.
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en de doelgroepen van ons aanbod.
Je woont in de regio Utrecht.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

•

Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie
met een fijne en informele werksfeer, waar geen dag hetzelfde is.
Een jaarcontract gebaseerd op 24 uur per week. Intentie tot een vaste
aanstelling bij goed functioneren na een jaar.
Het salaris is gebaseerd op schaal 9 van de CAO OB (€3293 - €4241 o.b.v. fulltime)
Mogelijkheid om je eigen werkdagen en tijden in te delen in overleg met de
Manager ITM.
Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en
gratis bezoek van onze voorstellingen met introducée.

Heb jij belangstelling in deze functie?
Ben jij de enthousiaste leidinggevende die wij zoeken voor deze uitdagende functie?
Mail dan voor 28 september 2022 je motivatie samen met je cv naar:
hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie specialist digitale inclusie.
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Marieke Wiersma, manager ITM op
mwiersma@kunstenhuisidea, 06-835 80 513.
Gesprekken zullen plaatsvinden op 6 oktober 2022 op locatie De Klinker in het
centrum van Zeist.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

