
19 uur per week          MBO4/HBO-niveau          schaal   7 CAO sport

SPORT EN WELZIJN LEIDSCHENDAM-VOORBURG

is per 1  november op zoek naar een:

COMBINATIEFUNCTIONARIS
CULTUUR

 
Ben jij de persoon die wij zoeken?

REAGEER DAN VOOR 22 SEPTEMBER

energiek  samen  resultaatgericht  lef  menselijk

@senw_lv

@SenWLV

Locatie Leidschendam-Voorburg



COMBINATIEFUNCTIONARIS CULTUUR

M E E R  I N F O  V I N D  J E  O P  W W W . S E N W - L V . N L

Ontwikkelt samen met cultuuraanbieders nieuwe producten en
diensten en verbetert bestaand aanbod met het oog op specifieke
doelgroepen 
Ontwikkelt scholingsactiviteiten, workshops en lezingen voor
vrijwilligers en professionals 
Creëert draagvlak voor kansrijk cultuurparticipatie en -
educatieaanbod 
Stimuleert een lerende houding bij organisaties 
Benut kansen voor kunst en cultuur bij de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken
Brengt samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand
Zoekt naar verbindingsmogelijkheden tussen cultuureducatie
(tijdens) en na schooltijd

Functieomschrijving:
Als combinatiefunctionaris cultuur stimuleer je activiteiten die bijdragen
aan toegankelijkheid, zodat meer kids, jongeren en jonge mensen aan
kunst en cultuur kunnen doen. Daarnaast ken je het kunst en cultuur
werkveld en onderhoud je het contact hiermee. Je bouwt bruggen
tussen kunst en cultuur en andere domeinen zoals onderwijs, zorg,
welzijn en sport. Het werken met verschillende (jonge) doelgroepen is
jou niet vreemd. 

Je bent in staat om cultuur als middel in te zetten en niet als doel op
zich. Je bent de schakel en verbinder tussen de buurt en verschillende
organisaties binnen en buiten de gemeente. Je bent hét aanspreekpunt
op het gebied van cultuur in relatie tot leefbaarheid en sociale cohesie
en als ondersteuner van burgerinitiatieven.

Werkzaamheden:



Communiceert over goede voorbeelden van cultuuraanbod voor
specifieke doelgroepen
Zoekt nieuwe culturele initiatieven en aanbieders
Organiseert en coördineert activiteiten in de wijk

Beschikt over een MBO4/HBO werk- en denk niveau met affiniteit
voor verschillende vormen van cultuur
Is woonachtig in (de directe omgeving van) Leidschendam-
Voorburg
Is een verbinder en heeft aantoonbare ervaring met het bewegen
binnen een netwerk
Kan goed omgaan met verschillende mensen, culturen,
organisaties en de jonge doelgroep
Is proactief ingesteld, denkt in kansen, is creatief en kan goed
organiseren

Een voorlopige aanstelling met uitzicht op verlenging
Een salaris afhankelijk van leeftijd en werkervaring conform schaal
7 van de CAO Sport
Een energieke werkomgeving met aandacht voor de mens, waarin
op basis van samenwerking een zo goed mogelijk resultaat behaald
wordt 

De kandidaat die wij zoeken:

Wij bieden:

Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk 22 september je gemotiveerde brief voorzien van CV
naar Karin Bergen via solliciteren@senw-lv.nl. 

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 29 en donderdag 
30 september. 

(vervolg)

Sport en Welzijn

mailto:solliciteren@senw-lv.nl

