Vacature
Welzijn- en cultuurorganisatie Welcom verleent diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert
activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname
aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet.
Wij richten ons daarbij op alle leeftijds- en doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare
groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke uitval. De organisatie is gevestigd in de gemeente
Montferland. Bij Welcom werken ongeveer 50 medewerkers en vele vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar een Combinatiefunctionaris cultuur, 18 uur per week

Combinatiefunctionaris cultuur
De combinatiefunctionaris wordt ingezet om de belangstelling onder de schooljeugd voor kunst, cultuur,
bibliotheek en erfgoed aan te wakkeren. Het culturele aanbod in de gemeente Montferland brengen we via de
combinatiefunctionaris onder de aandacht van de bevolking.
Binnenschoolse activiteiten: de combinatiefunctionaris cultuur zorgt samen met de ICC-ers van de
Montferlandse basisscholen voor een cultureel binnenschools programma. De combinatiefunctionaris zoekt
aanbod uit, maakt afspraken en roosters, is de contactpersoon en zorgt dat de activiteiten geëvalueerd
worden.
Naschools aanbod: de combinatiefunctionaris zorgt ervoor dat er in zoveel mogelijk kernen naschools cultureel
aanbod is, daarbij aansluitend op wat er binnenschools gebeurt, maar ook op wat de wensen van de scholen
zijn. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met de BSO en verenigingen.
Verenigingsondersteuning: de combinatiefunctionaris ondersteunt verenigingen uit Montferland op kunst- en
cultuurgebied.
In 2018 is de muziekvisie in de Liemers getekend. Bij de realisatie van de visie wordt de rol van de
combinatiefunctionaris die van een spin in het web en verbinder van verschillende partijen.
Omschrijving
Onderwijs: het vertalen van de vraag van de scholen in uitvoerbare cultuurprogramma’s en activiteiten:
 opstellen van een cultureel jaarprogramma/kalender voor BO scholen;
 afstemmen van programma’s met partners (inclusief afstemming met combinatiefunctionaris
Sport);
 structureel overleg met partners zoals scholen, amateurkunst en andere culturele partners zoals
muziekscholen, musea, enz.;
 het coördineren van de uitvoering van de verschillende programma’s en activiteiten;
 het ontwikkelen, plannen en uitbreiden van het naschoolse cultuuraanbod in de gemeente.
Cultuur: het ondersteunen van de amateurkunstverenigingen in de gemeente Montferland op bestuurlijk
gebied:
 informeren, adviseren, begeleiden en ondersteunen van bestuurders en vrijwilligers van
amateurkunstverenigingen;
 het uitvoeren van verenigingsadviestrajecten waarbij onder andere thema’s als sponsoring,
financiën, samenwerking centraal staan;
 coördinatie van de uitvoering van de verenigingstrajecten;
 opbouwen en onderhouden van een netwerk van onder andere amateurkunstverenigingen,
culturele instellingen en gemeenten.
Functie eisen
 HBO diploma Culturele en Maatschappelijke Vorming/Social Work
 Zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken
 Goede communicatieve vaardigheden
 Affiniteit met kunst en cultuur
 Bij voorkeur enige werkervaring in een vergelijkbare functie
 Sterk in netwerken, samenwerken en verbinden

 Bekend met de regio Achterhoek/Liemers
Wij bieden
Een uitdagende functie in een dynamische welzijnsorganisatie. Je werkt samen met betrokken en bevlogen
sociaal werkers en bouwt mee aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan onze
doelgroep.
Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van 1 jaar. Het vervolg is mede afhankelijk van de
ontwikkelingen binnen de gemeente Montferland. Op de functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing,
salarisschaal 8 behorend bij de functie scw3. Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.
Is deze vacature iets voor jou?
Stuur dan je motivatiebrief en CV, onder vermelding van vacature Combinatiefunctionaris Cultuur,
vóór 10 december 2018, naar Welcom, t.a.v. Wilma van Lin, via email: sollicitaties@welcommail.nl.
Meer informatie bij Wilma van Lin, manager, telefoonnummer 0316-22 35 20 (maandag t/m donderdag).

