De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie biedt
een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater,
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit een uniek gebouw in
Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een organisatie met veel gezichten en
zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met 130 professionele medewerkers en 500
betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en ontmoeting.
De afdeling Meerpaal is er voor álle inwoners van de gemeente Dronten: van 0 – 100, van
alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij ons kun je terecht. Ook verenigingen en
organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en samenwerkingen.
Voor onze afdeling De Meerpaal Academie, zijn wij op zoek naar een:

Docent Beeldend
(Tijdelijk in verband met zwangerschapsvervanging tot 01-09-2022)
Voor deze functie is het mogelijk om te reageren op de gehele functie, maar er kan ook op onderdelen
gesolliciteerd worden.
Het betreft een dienstverband in loondienst, maar in verband met de tijdelijkheid van deze functie
staan wij ook open voor invulling op basis van een freelance/zzp overeenkomst.
De volgende onderdelen maken deel uit van de totale functie.
a.
b.
c.
d.

Kinderkunst 1
Kinderkunst 2
Jongerenatelier
Coaching lessen
volwassenen

dinsdag van 15.45-16.45 uur (1 uur + 30% voorbereiding)
dinsdag van 16.45-18.15 uur (1,5 uur + 30% voorbereiding)
dinsdag van 18.45-20.15 uur (1,5 uur + 30% voorbereiding)
woensdag om de week van 9.00-11.30 uur (2,5 uur + 30%
voorbereiding)

e.

Tekenen / schilderen
basis volwassenen
woensdag wekelijks van 19.30-22.00 uur (2,5 uur + 30%
voorbereiding).
Deze lessen lopen nog een jaar door, na 01-09-2022.in geval van een
freelance/zzp overeenkomst

f.

Lessen onderwijs

Optioneel: projectmatige inzet in het basis- en/of voortgezet onderwijs
(uren variabel)

Wij vragen:

Een afgeronde kunstvakopleiding;

Zelfstandig kunnen werken;

Ervaring in het geven van groepslessen;

Wij bieden:






Passend salaris op basis van ervaring in schaal 8, Cao Kunsteducatie
Enthousiaste collega’s
Mooie lespraktijk met leergierige cursisten
Werken in een multifunctionele organisatie (theater, bioscoop, afdeling Welzijn, grand Café en
een bibliotheek)
In geval van freelance/zzp overeenkomst bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een
(betaald) scholingstraject van onze partnerorganisatie FleCk
(www.cultuureducatieflevoland.nl) ten behoeve van inzet voor de klas.

Bij vragen kun je contact opnemen met:
Monique Hanekamp, Coördinator afdeling Beeldend op telefoonnummer 06-51235789, of per e-mail:
monique.hanekamp-bakker@meerpaal.nl
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke motivatie
met CV te sturen aan:
De Meerpaal
t.a.v. Leonie de Gruiter, P&O Adviseur
Postbus 92, 8250 AB Dronten of per e-mail aan personeelszaken@meerpaal.nl

