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

Medewerker Cleanteam | 8 tot 12 uur per week
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

Verricht zelfstandig werkzaamheden ten behoeve van de schoonmaak van het theater- en
muziekschoolgebouw.
Over jou
Wij zoeken een ‘Coollega’ die:
▪ Veel enthousiasme heeft.
▪ Ervaring heeft met schoonmaken.
▪ Geen bezwaar heeft tegen onregelmatige werktijden en weekenddiensten.
▪ Een goede Nederlandse spreekvaardigheid heeft.
Wij bieden
▪ Een leuke, afwisselende functie in een theatrale omgeving.
▪ Een functie in een dynamische werkomgeving met een prettig, collegiaal team.
▪ Het salaris is in overeenstemming met de functie en de cao Nederlandse Podia.
▪ In eerste instantie is het op oproepbasis, later mogelijk een vast contract.
Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 1 november je motivatie met cv en foto naar
pz@coolkunstencultuur.nl. t.a.v. Rob Scheeren. Vragen over deze functie zijn per mail te stellen via
rob@coolkunstencultuur.nl.
Culturele diversiteit en inclusie
Cool kunst en cultuur onderschrijft de doelstellingen van culturele diversiteit en inclusie, al is hier nog veel
terrein voor onze organisatie te winnen. Onze deuren en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen,
ongeacht gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

