Trias, centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is op zoek naar een

Bij Trias kan iedereen zijn of haar creatieve talent ontplooien in muziek, dans, theater,
musical, beeldend en nieuwe media. Dat doet Trias door cursussen, workshops en
evenementen te organiseren in de vrije tijd en door kunsteducatie aan te bieden in het
onderwijs. Trias richt zich met haar programma op inwoners van Rijswijk en LeidschendamVoorburg.

Je bent in een klein team actief in verschillende projecten van Trias voor het onderwijs. Je
assisteert de Coördinatoren Cultuuronderwijs bij de activiteiten en draagt zo bij aan het
begin van de culturele carrière van kinderen. Je wordt overal bij betrokken zodat je een goed
beeld krijgt van hoe de organisatie werkt. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- organiseren van bijeenkomsten voor docenten
- bijwonen en notuleren van overleggen
- planning van verschillende lessen met scholen
- Mede-organiseren van activiteiten als workshops, presentaties en open lessen
- Administratie en controle van instrumentarium
- Bieden van algemene ondersteuning aan de Coördinatoren Cultuuronderwijs
Uiteraard is er desgewenst ook ruimte voor het uitvoeren van opdrachten vanuit je opleiding.
Al met al een zeer diverse stage die je van alles leert op het gebied van kunsteducatie.

- derdejaars HBO of WO student op het gebied van bijvoorbeeld CMV, vrijetijdsmanagement
(richting cultuur) of cultuurwetenschappen
- je neemt initiatief en bent creatief, accuraat en organisatorisch sterk
- je kunt zowel zelfstandig als in een (klein) team werken
- je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk

Periode is in overleg, onze voorkeur gaat uit naar een stage van een aantal maanden.

Stagedagen in overleg. Je loopt stage op onze locatie aan de Cor Ruysstraat 2 te
Rijswijk. Voor meer informatie over Trias verwijzen wij je naar onze website www.stichtingtrias.nl. Bij vragen kun je contact opnemen met Djoke de Vries of Laurie Mielen via
telefoonnummer 070 3969266 (kies voor onderwijs). Stuur je motivatiebrief met cv aan
trias@stichting-trias.nl.

