
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. 

EDC Dansschool van KunstenHuis Idea bestaat uit ruim 1500 cursisten die wekelijks 

dansonderwijs komen volgen bij een enthousiast team van docenten op de 

leslocaties Zeist, de Bilt, Driebergen en Soest.  

Voor de dansschool van KunstenHuis Idea zijn wij op zoek naar een hands-on 

Productie-assistent (v/m/x) 

 (16 uur tot januari, vanaf januari 20 uur per week) 

Wat ga je doen? 

• Je bent de linker- en rechterhand van de productieleider.

• Je verzorgt samen met haar de uitvoerende productieactiviteiten voor 
voorstellingen en projecten van de afdeling, zowel intern als extern.

• Je verzorgt de uitvoering van interne bijeenkomsten zoals 
teamvergaderingen en personeelsuitjes met het team.

• Je zorgt voor communicatie naar cursisten en ouders rondom deelname 
voorstellingen en activiteiten.

• Je registreert rooster en roosterwijzigingen in lokalen planningsprogramma 
Yesplan.

• Je assisteert de productieleider met diverse taken als het regelen van 
vervanging bij ziekte, inwerken van nieuwe docenten, regelen van attenties 
bij ziekte en afscheid en notuleren van vergaderingen.

• Je behandelt binnengekomen mail bij vragen van ouders of cursisten over 
voorstellingen en activiteiten van de dansschool.

Wat vragen wij? 
• Je bent een hands-on organisator die van aanpakken weet

• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk

• Je bent flexibel inzetbaar en bereid om af ten toe in de avonden en in de

weekenden te werken.

• Je hebt ruime ervaring met Microsoft office programma’s

• Je bent stressbestendig en hebt een zelf organiserend vermogen

• Je hebt affiniteit met het dans werkveld, ervaring is een pré

• Je woont bij voorkeur in regio Utrecht en bezit een rijbewijs B.

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.

• Het salaris is gebaseerd op schaal 6 van de CAO Kunsteducatie (€2129 - €2937

op basis van fulltime).



 

• Een contract voor bepaalde tijd tot en met juni 2023 met de mogelijkheid tot 

verlenging.  

• 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 projectmedewerker die wij zoeken, mail dan voor 17 oktober 

je motivatie samen met je cv naar: hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie 

productieassistent dans.  

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Productieleider Claudia van 

Wankum: cvanwankum@kunstenhuisidea.nl  

 

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 oktober, ingangsdatum bij 

voorkeur zo snel als mogelijk.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.  
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