
 
 

Cool kunst en cultuur is op korte termijn op zoek naar een  

 

Medewerker Programmering & Projecten | 30 uur 
 

Over Cool 

Cool kunst en cultuur is hét podium van Dijk en Waard. Een team enthousiaste professionals werkt 

dagelijks aan de realisatie van honderden theatervoorstellingen, inspirerende lessen en cursussen, 

concerten, films, festivals en (zakelijke) events. In de 13 jaar van haar bestaan heeft Cool zich 

ontwikkeld tot een culturele hotspot met een nog altijd groeiend aantal bezoekers. 

 

Wij geloven dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong 

en oud(er). Vanuit deze overtuiging willen we cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en 

onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende, innovatieve en 

verbonden samenleving in de gemeente Dijk en Waard. 

 

Over de functie  

De Medewerker Programmering & Projecten is verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering 

en de coördinatie van productiewerkzaamheden van de door Cool geprogrammeerde en zelf 

geïnitieerde producties. Daarnaast verricht je verschillende uitvoerende taken met betrekking tot de 

programmering en lopende projecten in overleg met het Hoofd Programmering. Ook het draaien van 

regiediensten tijdens voorstellingen en evenementen is onderdeel van de functie. Als Medewerker 

Programmering & Projecten val je onder het Hoofd Programmering.  

 

Over jou 

Wij zoeken een ‘Coollega’ die:  

▪ een relevante opleiding heeft gevolgd voor deze functie (bijvoorbeeld Vrijetijdsmanagement, 

Eventmanagement of Productie Podiumkunsten) en de nodige werkervaring heeft opgedaan; 

▪ bekend is met projectmatig werken, het maken van draaiboeken en projectbegrotingen; 

▪ een creatief idee kan vertalen naar een productie; 

▪ zorgvuldig en accuraat is; eigenlijk ben je gewoon een pietje precies; 

▪ bereid is om zo nu en dan in de avonduren en weekenden aanwezig te zijn.  

 

Wij bieden 

Een functie in een dynamische werkomgeving met een bevlogen, collegiaal team. De omvang van de 

functie is 30 uur, gedeeltelijk thuiswerken behoren tot de mogelijkheden. We bieden een salaris in 

schaal 6 van de cao Nederlandse Podia. De ingang van het dienstverband is bij voorkeur per direct.  

 

 

 

 



Reageren? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 28 maart je motivatie met cv en foto naar 

pz@coolkunstencultuur.nl. t.a.v. John Snoek. Vragen over deze functie zijn per mail te stellen via 

john@coolkunstencultuur.nl. De selectiegesprekken vinden plaats in week 13. 

 

Jouw persoonlijke drive 

Cool kunst en cultuur houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten 

vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie waardoor we optimaal 

aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in 

gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw persoonlijke 

drive. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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