Vacature Medewerker Educatie - middelbare scholen (vrijwilliger)
(circa 4 uur per week)
Met behulp van circa 150 enthousiaste vrijwilligers is Filmhuis Bussum een belangrijke culturele
ontmoetingsplaats van en voor filmliefhebbers in de regio. Voor onze afdeling Educatie zoekt Filmhuis
Bussum een pro-actieve medewerker voor de organisatie en begeleiding van schoolvoorstellingen voor
middelbare scholen in de regio. Wij zoeken iemand met liefde voor film én onderwijs. Filmeducatie is een
van de speerpunten van Filmhuis Bussum.
Wat houdt de functie in?
• Contact leggen en onderhouden met docenten uit het voortgezet onderwijs uit de regio o.a. via
‘filmclub docenten’
• Geschikte films actief onder de aandacht brengen bij middelbare scholen
• Maandelijks overleg voeren met de directeur en medewerker Educatie basisscholen
• Contact onderhouden met de FilmHub Noord-Holland en bijwonen van het landelijk
filmeducatieoverleg
• Klassen ontvangen bij schoolvoorstelling
• Organisatie van het jaarlijkse Goois Scholen Film Festival dat in 2022 voor het eerst wordt
georganiseerd
Wat zoeken we?
• Kennis van en/of ervaring met het voortgezet onderwijs
• Goede contactuele eigenschappen en de capaciteit om planmatig en secuur te werken
• Een actieve houding en liefde voor film. Iemand die initiatief toont, plannen maakt, nieuwsgierig en
leergierig is en indien nodig een opleiding filmeducatie wil volgen
• Onderhouden en versterken van een opgebouwd netwerk en docenten opzoeken
• Flexibele inzetbaarheid voor circa 4 uur per week. Gezien de aard van de functie is er geen sprake
van vaste werktijden
Wat bieden wij?
• Een zelfstandige functie die van uit huis wordt uitgevoerd
• Een gezellige werksfeer met afwisselend werk
• Jaarlijks een medewerkersfeest, kerstborrel en picknick
• 12 gratis filmkaartjes per jaar en gratis last-minute naar de film mits de zaal voor minder dan 90%
verkocht is
Belangstelling?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Janine Beulink (directeur) tel. 035694 5330. Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan voor 21 februari 2022 via het
aanmeldingsformulier op www.filmhuisbussum.nl, te vinden onder de knop ‘Over Ons’.

