Vacature Vrijwilliger (M/V)
Medewerker Educatie (basisscholen)
(circa 4 uur per week)
Film brengt je naar een andere wereld. Een wereld die herkenbaar is of juist onbekend, dichtbij
of ver weg, in ieder geval een wereld waarin veel te ontdekken valt. Kijken naar film is
inspirerend, vergroot je blik en helpt bij het vormen van je mening, smaak en algemene
ontwikkeling.
De afdeling Educatie van Filmhuis Bussum vindt het een uitdaging om jongeren wegwijs te
maken in het ‘beeldlandschap’ en van hen gezond-kritische mediagebruikers te maken. Filmhuis
Bussum biedt hiervoor tal van mogelijkheden zoals het organiseren van workshops en
klassefilms.
Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een medewerker voor het organiseren van de speciale
voorstellingen voor de basisscholen.
Wat houdt de functie in?
 Contact leggen en onderhouden met mensen uit het basisonderwijs uit de regio;
 Voorstellen doen aan deze contactpersonen n.a.v. de programmering;
 Coördinatie en organisatie van de geplande voorstelling; deze voorstellingen vinden altijd
overdag op doordeweekse dagen plaats.
 Planning afstemmen met de medewerker zaalverhuur.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken iemand met kennis van en/of ervaring met het onderwijs, goede contactuele
eigenschappen, die het leuk vindt om met deze doel groep te werken, goed kan organiseren,
creatief is en uiteraard affiniteit heeft met film.
Wat bieden wij?
 een gezellige sfeer en afwisselend werk
 regelmatig speciale gratis filmvertoningen voor medewerkers
 jaarlijks een medewerkersfeest
 12 gratis toegangskaartjes per jaar
 gratis naar reguliere filmvoorstellingen mits de zaal niet voor ¾ vol gereserveerd is
Gezien de aard van de functie zal er geen sprake zijn van vaste werktijden, het is belangrijk dat
iemand enigszins flexibel inzetbaar is.
Belangstelling?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Janine Beulink (directeur)
tel. 035-694 5330. Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan voor 30 juni 2017 via het
aanmeldingsformulier op www.filmhuisbussum.nl, te vinden onder de knop ‘Over Ons’.

