Vacature (M/V) Vrijwilliger

Coördinator P&O
(circa 6 uur per week)
De coördinator geeft leiding aan een team van vier vrijwilligers van de groep Personeel &
Organisatie (P&O). Hij of zij maakt ook deel uit van het Management Team en rapporteert aan de
directeur. De missie van Filmhuis Bussum: kwalitatief hoogwaardige films vertonen in een
sfeervolle en laagdrempelige omgeving.
Wat houdt de functie in?
• Je coördineert de aansturing van de medewerkers van het P&O team en zorgt voor een
goede samenstelling en sfeer in de groep.
• Samen met het P&O team ben je verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Veel
aandacht gaat uit naar werving en selectie.
• Je bereidt de vergaderingen van het team P&O voor (1 maal per 6 weken).
• Je maakt deel uit van het Management Team, dat eens per 3 weken vergadert. Het
Management Team (MT) bestaat verder uit 3 leden: Hoofd Operationele Zaken, Hoofd
Programma & Publiciteit en de Directeur.
• Je adviseert het management (on)gevraagd over personele en/of organisatorische
kwesties.
Wat zoeken we?
• P&O-ervaring is een must. Ervaring in het coördineren is gewenst.
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je bent flexibel inzetbaar en je hebt voldoende tijd beschikbaar.
• Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent daadkrachtig en weet dat te combineren met een
vriendelijke en mensgerichte benadering en een gezonde dosis humor.
• Je bent enthousiast over Filmhuis Bussum en vindt het leuk om de organisatie en de
vrijwilligers te leren kennen.
• Je woont bij voorkeur binnen een straal van 10 km van Bussum.
Wat bieden wij?
• Een ontspannen en gezellige werksfeer met afwisselende werkzaamheden.
• Regelmatige speciale filmvertoningen voor medewerkers.
• Jaarlijks een medewerkersfeest en in de zomer een wandeling met picknick.
• Gratis naar reguliere filmvoorstellingen mits de zaal voor minder dan ¾ verkocht 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 met motivatiebrief en cv voor 15
maart 2021 via het aanmeldingsformulier op de website.

