Stichting Artiance, Centrum voor de kunsten Alkmaar is op zoek naar een
Docent harp m/v (0,2 FTE bij aanvang), breed inzetbaar, vanaf 1 augustus 2016
Artiance, de organisatie
Stichting Artiance is het Centrum voor de Kunsten van Alkmaar en omgeving. Iedereen
die zich actief wil bezighouden met muziek, dans, theater of beeldende kunst krijgt hier
de kans zijn talenten te ontwikkelen. Naast de reguliere lessen biedt Artiance
interessante projecten, verdiepende workshops of deelname aan bijzondere
evenementen, exposities, voorstellingen of concerten. Artiance ondersteunt het basis- en
voortgezet onderwijs bij kunsteducatie in de ruimste zin van het woord en ontwikkelt
sociaal-maatschappelijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de wijken.
Breed inzetbare cultuurdocent, specialisatie harp, de functie
De breed inzetbare cultuurdocent verzorgt een cultuur-educatief aanbod in de domeinen
onderwijs, in de wijk en in de vrije tijd, voor zowel individuele, groeps- als klassikale
activiteiten. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod van
Artiance.
Het profiel
 Is in het bezit van een afgeronde opleiding conservatorium (Harp)
 Bezit theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis
en vaardigheden
 Is goed inzetbaar in de domeinen onderwijs, in de wijk en in de vrije tijd, voor zowel
individuele, groeps- als klassikale activiteiten
 Heeft aantoonbare ervaring in het lesgeven
 Is bekend met vernieuwingen binnen het muziekonderwijs
 Heeft een HBO werk- en denkniveau
 Heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern
 Neemt verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van projecten in de vrije tijd,
school en in de wijk
Artiance biedt
Een uitdagende en veelzijdige functie. De aanstelling in de functie is voor een jaar, met
mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kunsteducatie,
schaal 8.
Praktische informatie over de procedure
U kunt uw motivatiebrief en curriculum vitae voor 6 juni 2016, sturen naar het mailadres
vacature@artiance.nl. Meer informatie over Artiance kunt u vinden op de website
www.artiance.nl, meer informatie over de vacature op www.artiance.nl/overartiance/vacatures/. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Rob Bangert, via
het mailadres r.bangert@artiance.nl.
De gesprekken vinden plaats in week 24.

