Vacature
Catching Cultures Orchestra zoekt een Community Builder.
Catching Cultures Orchestra (CCO) startte in 2015 als een enthousiast orkest dat mensen met een
uiteenlopende achtergronden met elkaar verbindt, vanuit muzikale nieuwsgierigheid en sociale
betrokkenheid. Wij verwelkomen in het bijzonder nieuwkomers die uit hun land moesten vluchten.
Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot een organisatie met diverse activiteiten zoals een succesvol
festival en diverse coproducties met andere ensembles. We bouwen aan een toonaangevende
positie van Catching Cultures Orchestra, met artistieke innovatie en activiteiten gericht op brede
participatie.
Bij deze ontwikkeling past een actieve community van betrokkenen bij onze missie, die elkaar beter
leren kennen, informeren, enthousiasmeren en activeren. De community die we voor ogen hebben is
breed en bestaat niet alleen uit geïnteresseerde muziekmakers, maar ook uit vrienden, familie,
buurtbewoners, culturele instellingen en bedrijven. CCO biedt je de kans om deel te nemen aan
muzikale activiteiten waarmee je mensen ontmoet die in een geheel andere traditie zijn opgegroeid.
We nodigen iedereen uit zijn/haar passie voor muziek te verbinden aan die van anderen en zo
nieuwe contacten te leggen.
CCO zoekt een Community Builder die de community opbouwt en evalueert om conclusies te trekken
voor het functioneren van de community en de programmering van de activiteiten van CCO. De
community builder richt zich eerst vooral op wijk West van Utrecht waar CCO voor het eerst een
wijkfestival organiseert met een bijzondere coproductie met wijkensembles. Er is een optie om op
termijn ook activiteiten met betrekking tot het zakelijk management over te nemen.
Wij zoeken iemand die:
•
•

gedreven is en bereid zich in te zetten voor de missie van CCO;
bekend is met de wereld van nieuwkomers en ideeën heeft hoe deze diverse groep mensen
met activiteiten en communicatie verbonden kan worden met elkaar en met hun omgeving;
• enkele jaren relevante werkervaring heeft binnen marketing en communicatie;
• initiatiefrijk is en beschikt over een zeer zelfstandige werkhouding;
• een creatieve en inspirerende inslag heeft.
Mensen die zich nog niet lang geleden in ons land hebben gevestigd, krijgen bij indiensttreding naar
behoefte steun om in onze samenleving ingewerkt te raken.
Wij bieden:
•
•

toetreding tot een klein operationeel team, aangevuld met orkestleden en vrijwilligers.
een dienstverband:
o indiensttreding: zsm
o in deeltijd: 48 dagen in 2019
o voor bepaalde tijd: voorlopig tot 1 januari 2020
o op ZZP basis, met uurtarief afhankelijk van ervaring, tussen € 40 en € 60 excl. BTW

Meer informatie:
Te verkrijgen bij zakelijk leider Roelof Wittink, tel 0628523193; roelof.wittink@gmail.com
Adressering:
Indien u interesse heeft kunt u uw sollicitatiebrief sturen naar info@catchingculturesorchestra.nl

