De Opstap zoekt een enthousiaste teamcoördinator /beeldend vakdocent
De Opstap is een kleine instelling, die cursorische kunsteducatie biedt aan Amsterdammers
die te maken hebben met een psychische problematiek. De Opstap biedt cursisten
gespecialiseerde dagbesteding met professionele begeleiding door vakdocenten/ beeldend
kunstenaars. Zij verzorgen de cursus, begeleiden cursisten in hun creatieve ontwikkeling en
moedigen hen aan in het streven naar maatschappelijke zelfredzaamheid.
De Opstap werkt vanuit het centrum voor kunsteducatie MK24, en wil binnenkort, elders in
Amsterdam, een tweede atelier openen. De Opstap zoekt daarom nu een enthousiaste
teamcoördinator/vakdocent voor 20 uur pw, die als coördinator het team komt versterken
en de organisatie verder professionaliseert en die daarbij ook zelf cursussen verzorgt.
Wij vragen een coördinator/ beeldend vakdocent met:


afgeronde kunstopleiding en 1e graads lesbevoegdheid;



empathie, affiniteit en ervaring met de GGZ-doelgroep;



ervaring in het coördineren en stimuleren van een team;



goede sociale en communicatieve vaardigheden;



ervaring met de zakelijke bedrijfsvoering van een kleine organisatie.

Wij zoeken je, als je
• een teamspeler bent, die zorg kan dragen voor een organisatie en voor verbindingen
daarbinnen;
 planning en structuur in een team van docenten en vrijwilligers kunt brengen en
bewaken;
 verantwoordelijk wilt zijn voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden en
de samenwerking met andere organisaties inhoud en vorm wilt geven;
 een organisatie in verandering wilt en kunt begeleiden;
 open en transparant communiceert;
 de organisatie naar buiten toe kunt vertegenwoordigen, en gevoel hebt voor
voorlichting en externe communicatie;
 in samenwerking met de administrateur de financiën kunt beheren, betalingen
verrichten en toezien op de cursistenadministratie;
 als docent en als coördinator de relatie met de cursisten centraal stelt;
 in staat bent in een groep een stimulerende en veilige werkomgeving te creëren en
recht te doen aan verschillen tussen cursisten;
 in goede samenwerking met het bestuur de organisatie die al 40 jaar bestaat verder
te ontwikkelen.

Wij bieden:


een breed takenpakket in een kleine zorgorganisatie;



een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;



creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren en werkelijk verschil te maken;



goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kunsteducatie.
Het bruto salaris bedraagt op fulltime basis min. € 3166,- en max. € 4629, - (op basis
van 36 uur, schaal 11) . De inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding.



Een aanstelling voor één jaar en uitzicht op een vaste aanstelling.



Verwachte startdatum: 15 april 2021

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over De Opstap: www.deopstap.nl. Voor meer informatie over de
functie kun je contact opnemen met Peter Hoekstra, secretaris van De Opstap. Telefoon: 06
2555 0171, e-mail: peterhoekstra@pm.me
Sollicitaties
Reageren via e-mail, voorzien van CV en motivatiebrief, aan:
Mw Gerry Metz, bestuursvoorzitter van de Opstap: gerrymetz@ymail.com
We ontvangen je sollicitatie graag vóór 18 februari 2021.

