
 

 

Spin in het web – administratief medewerker kunst & -cultuureducatie 

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School in Amsterdam zoekt een administratief medewerker / 
coördinator planning en roostering | voor 25-32 uur per week | freelance vacature voor een betaalde 
functie | sluitingsdatum: 12-08–2022 

Over de functie 
De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving al ruim 22 jaar een uitgebreid 
en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie. Ze bereikt jaarlijks meer dan 18.000 kinderen en 
werkt met ca 30 kunstdocenten. Het aanbod van De Rode Loper op School karakteriseert zich als: 
aantrekkelijk, verrassend, prikkelend en kwalitatief hoogwaardig. Kinderen krijgen de kans om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen in acht kunstdisciplines. Een van onze speerpunten is omgevingsgerichte 
cultuureducatie, we brengen kunst dichtbij het kind. De organisatie is klein, flexibel en bestaat uit een 
directeur, 2 medewerkers cultuureducatie, registrator (vacant) en freelance ondersteuning voor 
administratie.  

administratief medewerker is verantwoordelijk voor de organisatie van het inplannen van de 
cultuureducatieprojecten. De werkzaamheden betreffen onder andere:  
- planning: roosters maken voor de scholen en kunstdocenten  
- contact onderhouden met kunstdocenten, scholen en onze culturele samenwerkingspartners;  
- ondersteuning van de staf (o.a. bij het organiseren van (maatwerk)projecten)   
 
Over jou 

Wij zoeken iemand die:  

- zorgvuldig, accuraat en pragmatisch werkt (Excel, Word, bij voorkeur kan werken met Wordpress); 

- affiniteit heeft met kunst- cultuureducatie en met de doelgroep basisonderwijs (kinderen 4-12 jaar; 

- een relevante opleiding heeft gevolgd en/of al werkervaring heeft opgedaan;  

- flexibel is en goed gedijt in een dynamische omgeving;  

- graag zowel zelfstandig als in een klein bevlogen team werkt;  

- woonachtig is in Amsterdam. 

 
 
Wij bieden 
Het gaat om een voorlopige aanstelling van een jaar, die bij goed functioneren kan worden verlengd. De 
omvang van de functie is 25 - 32 uur per week (werktijden in overleg, bijv. dagelijks van 09.00 - 14.00 uur). 
De salariëring is conform salarisschaal 8 van de CAO kunsteducatie. Gesprekken worden gevoerd na de 
zomervakantie. Functie per ingang van: in overleg / z.s.m.   

Reageren? Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 12 augustus je motivatie met cv naar 
info@derodeloperopschool.nl t.a.v. Wendeline Thole.  

 


