Beheerder
Poppodium De Meester
12 uur per week

In hét Almeerse Poppodium De Meester zijn wekelijks concerten van landelijk bekende bands en
lokaal talent. De Meester heeft een landelijke kernpodiumstatus. Er vinden ruim 200 optredens
per jaar plaats. Ook zijn er activiteiten van de Talent Academy, waarbij talentontwikkeling voorop
staat. De Meester maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere.
In de functie van Beheerder werk je nauw samen met de twee coördinatoren van De Meester. Je komt te werken in een
klein en hecht team. Als beheerder ben jij het visitekaartje van De Meester en staat iedereen correct en met
enthousiasme te woord. Collega’s, vrijwilligers en bezoekers rekenen op jou. Jij draagt zorg voor het tijdig klaarzetten van
de voorzieningen. Hierbij rekenen wij op jouw proactieve instelling en daarbij ben jij in staat om zelfstandig beslissingen te
nemen en daarnaar te handelen (binnen de hiervoor gestelde kaders).
Taken

Je verricht voorkomende functie gerelateerde werkzaamheden, zoals werk ten aanzien van interne verhuizingen

Je verricht administratieve taken, zoals het bijwerken van gegevens, telefoonbeantwoording en postbezorging

Je beheert en onderhoudt het gereedschap

Je helpt bij de voorbereiding (b.v. klaarzetten van apparatuur) en uitvoering van activiteiten (toezicht)

Je fungeert als aanspreekpunt voor het beheer en gebruik van de aanwezige voorzieningen
Wat breng je mee?

Je hebt een diploma MBO niveau 3

Je hebt kennis van beheer en affiniteit met materiaal, machines en apparatuur

Je bent sociaal – en communicatief vaardig met diverse doelgroepen

Je hebt ervaring met het verrichten van administratieve taken

Je hebt computer vaardigheden, o.a. Microsoft office, Excel, Word, Power Point, Outlook

Je bent flexibel in verband met onregelmatige werktijden (weekend- en avonduren)
Wat bieden wij jou?

Jaarcontract, met de intentie om te verlengen

Schaal 5 min € 1.996,- en max € 2.844,- bruto per maand bij 36 uur per week en arbeidsvoorwaarden volgens de
cao Sociaal Werk

Individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, welke je kan besteden aan het kopen
van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris

Een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling

Een sociale en prettige werkomgeving
Hoe je kunt reageren
Voor meer informatie neem je contact op met Danny van Doorn, Coördinator Poppodium de Meester
tel: 036-5332780. Je motivatie en CV ontvangen wij graag voor 19 november 2019 via sollicitaties@deschoor.nl.
De gesprekken staan gepland op donderdag 21 november 2019. Het navragen van referenties
en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
De Schoor, Welzijn in Almere
Je werkt bij De Schoor, een grote dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Met jouw circa 270 collega's en 1.000
vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere.
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Reageren voor 19 november 2019

