Medewerker Jeugdprogrammering & Educatie (20-24 uur)
Laat jij de jeugd van Hoogeveen kennismaken met theater?
Theater De Tamboer en Het Podium vormen samen de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen. Het
theater bestaat inmiddels al meer dan 50 jaar en samen met het poppodium kan een breed
publiek elk seizoen genieten van een zeer aantrekkelijk cultureel programma voor jong & oud.
De jeugdprogrammering en educatie zijn hier een belangrijk onderdeel van.
De Tamboer is daarom op zoek naar een nieuwe collega voor de Jeugdprogrammering &
Educatie.
In deze functie stel je jaarlijks het aanbod aan theatervoorstellingen voor de jeugd met zorg
samen. Van musical tot toneel en dans. Het programma is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar
tot en met de middelbare schoolleeftijd. Je programmeert voor het reguliere
jeugdtheateraanbod van De Tamboer én bekijkt samen met basis- en middelbare scholen welke
producties naar Hoogeveen gehaald kunnen worden. Veelal inclusief educatieprogramma’s. Je
initieert, plant, promoot en begeleidt het gehele proces. Je krijgt veel vrijheid, mits het past
binnen de visie en doelstellingen van De Tamboer. Een te gekke functie waarbinnen je een
bijdrage levert aan de cultuurbeleving van de jeugd in Hoogeveen. Een functie die vraagt om
creativiteit, organisatievermogen en talent.
Wat ga je doen?
Als medewerker Jeugdprogrammering & Educatie ben je verantwoordelijk voor:
- de programmering van theatervoorstellingen voor de doelgroep van 2-18 jaar;
- de samenwerking met producenten, partners, gezelschappen en onderwijsinstanties;
- de voorbereiding, planning en begeleiding van jeugdtheater en educatieve activiteiten;
- het genereren van publiciteit (in samenwerking met afdeling marketing);
- de uitvoering van regiediensten tijdens speeldata.
Wat neem jij mee?
- ervaring met theaterprogrammering of een relevante functie binnen de podiumkunsten of
onderwijs;
- je hebt minimaal MBO+ niveau;
- je spreekt de taal van de doelgroepen;
- je bent zelfstandig, ondernemend, creatief, budget- en doelbewust;
- je kunt goed schakelen tussen beleid en uitvoering;
- met jouw communicatieve vaardigheden ben je een gesprekspartner op verschillende niveaus;
- het is een pre als je een netwerk hebt in en woonachtig bent in Hoogeveen.
Dit bieden wij jou!
- een afwisselende zelfstandige baan waar je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief;
- een inspirerende, levendige, informele werkomgeving;
- afhankelijk van je werkervaring en opleiding is deze functie ingeschaald op schaal 6 van de
CAO Nederlandse podia.
Past deze functie bij jou?
Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar vacature@detamboer.nl ter attentie van de heer
P.B.J. Rebers. Ook bij vragen graag alleen contact opnemen via bovenstaand emailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

