zoekt vanaf 19 augustus 2019 een

Medewerker Educatie & Diversiteit (0,5 fte)
met een verkooptaak
Organisatie: Oorkaan | Functie: Medewerker Educatie & Diversiteit (met verkooptaak)
Plaats: Amsterdam | Omvang: 20 uur Plaatsingsdatum: 24 april 2019 | Sluitingsdatum: 23 mei 2019

Weet jij als geen ander verbindingen te maken tussen de Nederlandse inclusieve samenleving en
de podiumkunsten? En voel jij je thuis in de wereld van muziek, theater én het Primair Onderwijs?
Dan ben je als medewerker Educatie & Diversiteit van Oorkaan op jouw plek! Vanuit jouw kennis
en ervaring op het gebeid van educatie en diversiteit ben jij gesprekspartner voor en werk je samen
met je collega’s van marketing, fondsenwerving, verkoop, financiën, productie en de artistiek
directeur om gezamenlijk de doelen van Oorkaan te behalen.
Verantwoordelijkheden:
 ontwikkeling educatie- en edu-marketingprogramma’s van nieuwe producties (2 a 3/jaar);
 relatiemanagement met intermediairs, koepelorganisaties cultuur/educatie,
samenwerkingspartners, scholen en programmeurs (concert)podia;
 verkoop van schoolconcerten & workshops;
 projectleiding Actieplan Culturele Diversiteit;
 bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en het bespreken van nieuwe
ontwikkelingen met het team en de directie.
Jouw profiel:
 aantoonbare kennis van en ervaring in kunst- en cultuureducatie, bij voorkeur van muziek;
 een persoonlijke en gefundeerde visie op diversiteit;
 je beweegt je gemakkelijk in een cultureel divers, grootstedelijk werkveld en hebt een
inclusief netwerk;
 een bruggenbouwer die de ontmoeting aangaat;
 actuele kennis van het culturele en educatieve veld op gemeentelijk en landelijk niveau;
 initiatiefrijke en onderzoekende mentaliteit;
 vanuit je eigen planning en organisatie goed kunnen samenwerken;
 goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, een andere niet Westerse
taal is een pré;
 minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante afgeronde opleiding;
 bij voorkeur wonend in Amsterdam.
We zijn ook geïnteresseerd in iemand die weinig ervaring heeft in een soortgelijke functie die door
wil groeien en denkt een grotere verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen en meer uitdaging aan
te kunnen.
Wij bieden:
 een functie in een professionele en dynamische organisatie die staat als een huis;
 de kans om in de voetsporen van jouw voorganger te treden, die haar positie op het gebied
van muziekeducatie binnen de podiumkunsten heeft weten uit te bouwen tot dé specialist in
dit vakgebied. Zij zal de kennis en het netwerk zorgvuldig aan jou overdragen;







de ruimte om op deze zeer riante basis verder te bouwen, kansen te grijpen en doelen te
realiseren;
de kans om mee te bouwen aan het nieuwe Kunstenplan 2021-2024;
een creatieve werkplek in Amsterdam-West bij het enige structureel gesubsidieerde
jeugdmuziekgezelschap van Nederland met internationale allure;
een leuk team met professionele collega’s, waar je intensief mee samenwerkt en gezamenlijk
mee luncht;
een marktconform salaris/honorarium.

Over Oorkaan
Oorkaan maakt met topmusici theatrale concerten voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Oorkaan
zo'n 200 voorstellingen in binnen- en buitenland, van China tot de VS. Meerdere producties vielen in
de prijzen bij de Young Audience Music Awards, de Oscars voor jeugdconcerten. Oorkaan als
organisatie is twee keer genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Oorkaan wordt
structureel gesubsidieerd door het landelijke Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor
de Kunst.
Over educatie
Oorkaan heeft als missie dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen de wereld van live
uitgevoerde klassieke muziek te ervaren. Daarom speelt Oorkaan jaarlijks 40 tot 60 concerten voor
schoolgaande kinderen die met hun klas naar de concertzaal of het theater komen. De leerlingen en
hun docenten worden voorbereid op het concertbezoek door toegankelijke programma’s die
uitdagen om actief naar de muziek in de voorstelling te luisteren. We bieden hiermee een
waardevolle combinatie van leren luisteren naar live uitgevoerde klassieke muziek en actieve
muziekparticipatie. In de programma’s wordt een link gemaakt naar diverse buitenmuzikale
(maatschappelijke) thema’s in de voorstelling. In 2018 werden zes Oorkaan-producties gespeeld voor
basisscholen voor de onder-, midden- en de bovenbouw.
Informatie over Oorkaan voor scholen:
https://oorkaan.nl/scholen/
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Marion Jonk via:
T: 020-2440212
marion@oorkaan.nl o.v.v. “Vacature Educatie & Diversiteit”
Solliciteren:
Stuur je CV met motivatie uiterlijk donderdag 23 mei 2019 naar info@oorkaan.nl onder vermelding
van “Vacature Educatie & Diversiteit”.
Oorkaan onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en heeft zich ten doel gesteld om als organisatie
een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de
kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt.

