Wij zoeken per 15 juni 2018: een projectmedewerker (28-30 uur)
Trias
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 en scholen van Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg.
De functie
Je werkt in een klein team in een levendige en culturele omgeving. De
projectmedewerker organiseert binnen de gestelde kaders de kortlopende kunsteducatie
activiteiten voor festivals, scholen en andere organisaties. De projectmedewerker
onderhoudt het contact met scholen en andere organisaties, stelt offertes op, maakt
afspraken met uitvoerende docenten, maakt draaiboeken en roosters, organiseert en
bezoekt de activiteiten en evalueert met docenten/scholen/organisaties. De
projectmedewerker werkt per activiteit onder leiding van de directeur of een coördinator
die verantwoordelijk is voor de activiteit. De coördinator of directeur is verantwoordelijk
voor de inhoud, het budget en de besluitvorming hieromtrent.
Werkzaamheden
 je informeert en adviseert (potentiële) klanten over de mogelijkheden van Trias.
 je overlegt met potentiële klanten over wensen en verwachtingen.
 je stelt in overleg met de intern verantwoordelijke activiteitenplannen en
begrotingen/offertes op.
 je overlegt waar nodig met externe instanties.
 je organiseert met/voor de scholen/organisaties/festivals lessen, projecten en
andere evenementen.
 je maakt draaiboeken per activiteit en evenement.
 je maakt en bevestigt afspraken met docenten over de uitvoering en honorering.
 je bewaakt de afspraken met betrekking tot offerte en planning en evalueert.
 je bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten.
 je houdt een overzicht bij van alle activiteiten en planning van projecten.
 je zorgt dat de administrateur de factuur verzendt.
Jij





hebt een relevante opleiding op HBO niveau.
bent klantgericht, zakelijk, communicatief, beschikt over projectvaardigheden en
bent nauwkeurig
woont in omgeving Den Haag.

Interesse?
Kijk voor meer informatie over Trias op www.stichting-trias.nl. Mail je motivatie en cv
uiterlijk 16 april naar trias@stichting-trias.nl. De functie is schaal 8, cao Kunsteducatie.
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Patty Jacobs,
directeur, tel. 06-12627899. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek vindt deze plaats
op donderdag 19 april.

