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Wij zijn Kunstkwartier. 

Kunstkwartier geeft je de ruimte om zélf kunst te maken en kunst te beoefenen. Wij zijn er 

voor iedereen. Onder begeleiding van professionele en inspirerende docenten kun je je 

creatieve vaardigheden ontwikkelen. Het cursusaanbod van Kunstkwartier is zeer divers.  

Tientallen theatergezelschappen, harmonieën, fanfares, koren en bandjes maken wekelijks 

gebruik van de professionele begeleiding van onze docenten en de ruimten van 

Kunstkwartier. In samenwerking met verschillende (Helmondse) basisscholen en 

kinderopvangorganisaties biedt Kunstkwartier ook een naschools lesprogramma aan. 

 

Wij zijn op zoek naar een:  

 

Coördinator beeldende kunst 
 

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het bedenken, organiseren, coördineren en 

evalueren van projecten, producten en diensten binnen de discipline beeldende kunst voor 

zowel de cursusmarkt, het onderwijs en het maatschappelijke domein.  

Je werkt vanuit je eigen discipline. Tegelijkertijd sta je open voor samenwerking met de 

andere kunstdisciplines.  

Je wordt bijgestaan door een team van enthousiaste en breed inzetbare vakdocenten.  

 

Overige belangrijke taken: 

 Initiëren en coördineren van de ontwikkeling van vernieuwing van educatieve 

producten en diensten; 

 Werven en binnenhalen van projecten bij directe partners van Kunstkwartier; 

 Ondersteuning bieden aan het hoofd Kunst & Cultuur in het uitzetten van de visie 

van de organisatie in de diverse markten; 

 Heeft een goed gevoel voor het in de markt zetten van het aanbod van de discipline 

beeldende kunst;  

 Bewaking van kwaliteit van de door de discipline beeldende kunst te leveren 

projecten, diensten en producten;  

 Initiëren en realiseren van exposities van werk van de cursisten van de discipline 

beeldende kunst. 
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Functie-eisen: 

 Een vakgerichte afgeronde opleiding, tenminste op hbo-niveau; 

 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring; 

 Communicatief sterk; 

 Zelfstandig, creatief, ondernemend, inspirerend en verbindend; 

 Kan projectmatig werken, heeft ervaring met het organiseren en coördineren van 

activiteiten en met het aansturen van mensen; 

 Is in staat om projecten financieel goed te bewaken en waar nodig bij te sturen om 

de resultaten te realiseren zoals gebudgetteerd;  

 Heeft visie, is proactief en enthousiast, kan improviseren en out of the box denken; 

 Heeft uitgebreide, actuele kennis op het gebied van beeldende kunst en didactiek; 

 Is stressbestendig en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en daar de prioritering 

van werk op aanpassen; 

 Is op de hoogte van wat er speelt (trends en ontwikkelingen) op het gebied van kunst 

en cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot kunst en cultuur; 

 Heeft een relevant netwerk of is in staat het netwerk in een korte tijd te verwerven. 

 

Functieomvang en -waardering 

De functie heeft een omvang van 0,25 fte en is ingedeeld in schaal 10 van de cao 

Kunsteducatie. 

 

Solliciteren: 

Heb je interesse en voldoe je aan de functie-eisen mail dan uiterlijk maandag 12 oktober a.s. 

je motivatie en CV naar vacatures@kunst-kwartier.nl.  
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