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Organisatie
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, werkt vanuit en met de
kunsten aan het versterken van de culturele infrastructuur en de culturele omgeving in
Drenthe en Groningen.
De medewerkers verrichten, als adviseur, bemiddelaar, projectontwikkelaar en
projectuitvoerder, werkzaamheden in opdracht van overheden, scholen en culturele
instellingen op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultuurinnovatie en
cultuurbeleid. Het sterker maken van de ander, zowel inhoudelijk als organisatorisch, staat
voor de medewerkers centraal.
K&C stimuleert, adviseert en ondersteunt Drentse popacts en festivals en organiseert
verschillende talentontwikkelingsprojecten. Wij werken hierin samen met muzikanten,
muziekorganisaties, poppodia, festivals, opleidingen, lokale en regionale overheden. Voorop
staat de muzikant. Voor zowel beginnende als professionele artiesten willen we een klimaat
realiseren waar voldoende (ontwikkeling)kansen zijn.

Vanwege het groeiend aantal activiteiten is K&C op zoek naar een

Projectmedewerker Popmuziek
Functie-inhoud
• Coördinatie en organisatie van diverse podia- en talentontwikkelingsactiviteiten als
Popsport Drenthe, Freedom Dance en Local Heroes Stage Bevrijdingsfestival
• Adviseren en begeleiden van organisaties met initiatieven op het gebied van
popmuziek
• Voorlichting aan muzikanten en podia over juridische, administratieve en
organisatorische aspecten binnen de popmuziek
• Inventarisatie en documentatie van acts, podia en voorzieningen
• Informatiedeling via nieuwsbrief, sociale media en website
De nieuwe medewerker stemt het werk af met de senior Adviseur Popmuziek.
Functie-eisen
• HBO of MBO+ (D’Drive, Popacademie, Cultuurmanagement)
• Zakelijk, financieel en organisatorisch inzicht
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Redactionele en communicatieve vaardigheden
Planmatig kunnen werken
Affiniteit met beleid
Kennis en ervaring in de popsector
Initiëren, stimuleren en begeleiden van uiteenlopende popactiviteiten
Bekend zijn met de Drentse popscene is een pré
Organisatorische kwaliteiten, communicatief en een flexibele werkhouding
Ervaring met het hele Officepakket
Ervaring met het gebruik van sociale media
In bezit van rijbewijs

Honorering
K&C biedt een aanstelling voor 1 jaar.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens CAO Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van
kennis en ervaring met een maximum van: € 3.277,- bruto op fulltime basis (schaal 7).
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren bellen met Marieke Vegt, directeur, 0592 336926 of Michiel van der Kaaij, teamleider, 0592-336932.
Sollicitaties ontvangen wij graag per mail vóór vrijdag 19 oktober 2018;
info@kunstencultuur.nl

