
 

 

Vacature regiocoördinator 
Kunstbende Drenthe 
Zwangerschapsverlof-vervanging voor ca. 18 uur per week 

Kunstbende is een landelijke organisatie die jong, creatief talent tussen de 13 en 18 jaar ontdekt, 
ontwikkelt en exposeert. Met het wedstrijdtraject worden jongeren op vroege leeftijd gestimuleerd 
eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Winnaars van Kunstbende worden begeleid om hun 
talent verder te ontwikkelen en kunnen hun vaardigheden tonen op een (groot) podium. Veel 
artiesten komen voort uit de kweekvijver van Kunstbende. Voorbeelden van bekende artiesten zijn 
o.a.: Trijntje Oosterhuis (Total Touch), Martin Garrix, Kalvijn, Claudia de Breij, Abdelkader Benali, 
Nielson en DeWolff. Meer informatie vind je op www.kunstbende.nl   

OMSCHRIJVING FUNCTIE: 
Als regiocoördinator van Kunstbende Drenthe ben je verantwoordelijk voor de organisatie van 
Kunstbende in Drenthe van A tot Z. Voor deze tijdelijke functie zijn de taken als volgt: 

De productionele realisatie van de bestaande activiteiten: 
• Regionale voorronde; 
• Eventuele selectierondes; 
• Uitvoeren van de werving- en scholentour; 
• Workshops organiseren. 

 
Maar ook: 

• Beheren social media; 
• Werving deelnemers; 
• Informeren en werven van jury, vrijwilligers en prijssponsoren; 
• Beheren en bewaken van de projectplanning en de afwikkeling hiervan; 
• Beheren en bewaken van de productiebegroting. 

Wat je van ons mag verwachten: 

• Een leuke, inspirerende, zelfstandige klus; 
• Kunstbende Drenthe is onderdeel van het ICO Partner in Kunst & Cultuur. Het kantoor is 

gevestigd in Assen; 
• Een gevarieerde werkweek voor ongeveer 18 uur per week; 
• De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Kunst&Cultuur – ZZP ook mogelijk; 
• Start half oktober 2021; 
• Werkzaamheden voor 6 maanden. 

 

 

 

http://www.kunstbende.nl/


 

 

 

Ben jij iemand die: 

• Een teamplayer is maar ook zelfstandig kan werken; 
• Secuur is in zijn/haar werk en betrokken bij het project; 
• Niet afgeschrikt wordt van doorwerken buiten reguliere kantooruren (ook weekenden); 
• Oplossingsgericht, resultaatgericht en creatief werkt; 
• Overtuigend, besluitvaardig en stressbestendig is; 
• Mensen kan enthousiasmeren; 
• Ervaring met, kennis van en affiniteit heeft binnen jongerencultuur; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit; 
• Doelgroepgericht kan werken, zowel binnen de jongerendoelgroep als in professionele 

setting; 
• Productioneel inzicht heeft. 

Herken je je in het profiel? Zin in deze mooie klus? Mail voor 14 september 2021 jouw motivatie 
(max. 1 A4 of een filmpje) en CV naar Monique Evertz via m.evertz@methetico.nl of 0592-
305701/06-25084671. Bij vragen over de functie kun je bij Dominique van Waesberge terecht 
(d.vanwaesberge@methetico.nl of 06-23509688).  
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