Vacature (reageren tot 22 augustus)

Inhoudelijk projectleider (0,5 FTE)
Roodkapje is op zoek naar een inhoudelijk projectleider vanaf medio september /
oktober 2018.
Roodkapje is een kunstorganisatie met hart voor jonge kunstenaars. Roodkapje beschikt
over een groot formaat tentoonstellingsruimte, een poppodium en hamburgerrestaurant
Burgertrut. Binnen de organisatie krijgen jonge mensen de kans om zich professioneel te
ontwikkelen of hun eerste presentaties te realiseren.
Roodkapje heeft een kleine staf op kantoor die bestaat uit part-timers. Roodkapje werkt
met een groot team vrijwilligers. Roodkapje is sterk publieksgericht en bereikt een groot
en divers publiek, voornamelijk uit de stad Rotterdam. Openingen, tentoonstellingen,
concertavonden, performances en festivals zijn geen uitzondering op de regel aan het
Delftseplein 39, vlak naast het Centraal Station.
In 2019 gooit Roodkapje een schep bovenop haar doelstelling om jonge kunstenaars te
begeleiden. In 2019 wordt gewerkt aan een gemeenschap van jonge professionele
makers en ervaren kunstenaars. Gedurende langere periode werkt Roodkapje in een
open context met het publiek aan artistieke innovatie en nieuw werk. Dit gaan we doen
door een jaar lang een kleine gemeenschap van jonge makers studioruimte geven en een
intensief programma van lezingen, workshops en tentoonstellingen te ontwikkelen.
Met het oog op deze toekomst zijn we per september op zoek naar een inhoudelijk
projectleider; een persoon die productionele vaardigheden combineert met een brede
inhoudelijke kennis van hedendaagse kunst en cultuur. De projectleider wordt
verantwoordelijk voor het produceren en begeleiden van tentoonstellingen, en het
nieuw op te zetten ontwikkelingstraject voor jonge Rotterdamse kunstenaars.
Onze nieuwe inhoudelijke projectleider zal opgevangen worden binnen een hecht team
waarbinnen nauw wordt samengewerkt. Roodkapje kom je binnen om van elkaar te
leren.
Verantwoordelijkheden
Planning en productie van onze projecten:
• Jaarplanning
• Actieve rol in inhoudelijke invulling van Roodkapje projecten: Starters
(performances in Burgertrut), openingen, vrijwilligersbijeenkomsten
• Bewaken van overzicht
• Plannen van lezingen en studiobezoeken
• Productionele voorbereiding
• Communicatie en planning met gast-docenten

• Werving voor deelname van publiek bij workshops
• Meedenken over communicatie van projecten en aanleveren persmateriaal.
Naast dit alles wil Roodkapje graag dat je actief meedenkt over de inhoudelijke
invulling.
Competenties:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO niveau / - competenties
Kennis van culturele sector
Productionele ervaring
Brede cultureel inhoudelijke kennis en interesse
Verantwoordelijkheidsgevoel naar publiek en Roodkapje
Beheersing Nederlandse en Engelse taal.
Beschikbaar 2-3 dagen per week

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nadîja Broekhart, directeur, via
nadija@roodkapje.org
Solliciteren
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie bij Roodkapje, kun je tot 22 augustus een
cv en motivatiebrief insturen naar nadija@roodkapje.org.

