
Ben jij iemand met een dosis goede energie, ervaring met theater &
educatie en draai je jouw hand niet om voor de productionele
ondersteuning die daarbij komt kijken? Dan maken we graag kennis met
jou.

Wie zijn wij?
Het Utrechtse theatergezelschap Schweigman& maakt voorstellingen op het
snijvlak van muziek, dans en beeldende kunst. Het werk van Schweigman& zet
je zintuigen op scherp, laat je waarnemen met je hele lichaam en vergroot zo
de betrokkenheid op de wereld om je heen. Onze woordeloze voorstellingen
zijn te zien in heel Nederland en ook in het buitenland. We spelen in theaters én
op locatie.

Schweigman& wil nieuwe publieksgroepen bereiken. (o.a. jong, bicultureel,
expats en bedrijven.) Hiervoor zoeken we een nieuwe collega. 
 

Theatergezelschap Schweigman& zoekt:
Medewerker publiekswerking & educatie (0,5 fte)

Vacature  



Eros 
Functieomschrijving
Als medewerker publiekswerking & educatie bij Schweigman& werk je samen in
een klein en hecht team. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de productie
en verkoop van de publiekswerking- en educatieprogrammering.

Je onderhoudt het contact met theaters, het scholen- en educatienetwerk en het
docententeam. Je plant en verkoopt contextprogramma's en educatieprojecten en
doet de productie ter plekke.

Je bent een kei in projectmanagement en je houdt je in deze functie bezig met het
ontwikkelen, produceren en afronden van huidige en nieuwe projecten, zoals;
Winterschool en Jaartraining, workshops rondom Eros en andere
voorstellingsgerichte contextprogrammering, maakprojecten met scholen en
trainingen voor bedrijven.

Je werkt samen met onze coördinator marketing & publiciteit en met onze
coördinator educatie, die de workshops inhoudelijk samenstelt.

Wie ben jij?
- je bent goed in organiseren en plannen. Je hebt graag de touwtjes in handen.  
- je hebt bij voorkeur een netwerk in educatie (vo). Expertise op het gebied van de
taal, dynamiek en het reilen en zeilen binnen het onderwijs (vo – mbo) is een pré.
- je snapt hoe je nieuwe doelgroepen kunt benaderen én hoe je een
langetermijnrelatie opbouwt.
- Je communiceert makkelijk, helder en duidelijk met verschillende mensen, en durft
te onderhandelen.
- Je bent stressbestendig en goed in prioriteiten stellen.

Taken:
- Initiëren, coördineren en uitvoeren van publiekswerkingsprojecten en -activiteiten. 
- Opstellen van een productieplan en begroting per activiteit in overleg en
samenwerking met collega’s. 
- Opbouwen en onderhouden van contacten met publieksgroepen en relevante
netwerken in stad, regio en het land.
- Het bewaken van planningen en deelbegrotingen
- Het organiseren van contextactiviteiten, educatie en programma's rond de
(reizende) producties van Schweigman&; van lesbrieven, workshops, inleidingen en
talks tot nieuwe projecten met verschillende (sociale) partners.



Eros 
Wat heeft Schweigman& je te bieden?
We vinden het belangrijk dat werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen,
waarbij ieder zijn eigen talent als individu en als lid van een team kan ontwikkelen.
Daarbinnen maken wij ons sterk voor gelijke kansen voor iedereen. Diversiteit en
Inclusie zijn dan ook belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie.

Daarnaast bieden wij:
·      Salaris conform schaal V (max 2022 is € 3522) CAO Theater & Dans, 0,5 fte.    
·      Flexibele werktijden
·      Informele werksfeer
·      Leuke collega’s, creatieve en innovatieve makers en performers om je heen
·      Een werkomgeving in een dynamische organisatie 
·      Een uitdagend werkgebied tussen kunst, onderwijs en samenleving

Wij houden kantoor in Utrecht in de Vechtclub XL, 10 minuten fietsafstand van
Utrecht Centraal. We delen ons kantoor met Studio Dries Verhoeven.

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar: info@schweigman.org ter
attentie van Rachel Feuchtwang. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 14
oktober. 

Op 19 & 20 oktober 2022 vinden de eerste gesprekken plaats.

Geselecteerde kandidaten krijgen hierover op 17 oktober 2022 bericht.

Vragen?
Bekijk de website www.schweigman.org om een goede indruk te krijgen van
Schweigman&. Voor vragen over deze functie neem contact op met Rachel
Feuchtwang: 0611 002 681 of mail directie@schweigman.org
 

http://www.schweigman.org/

