Rozet is hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als
bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

Het afgelopen jaar hebben Rozet, de Bibliotheek en Kunstbedrijf Arnhem een gezamenlijk strategisch
beleidsplan ontwikkeld. In 2020 willen we “Springplank voor de stad” zijn op de terreinen taal, kunst
en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren gaan samenwerken
en vanuit inhoudelijke expertise uitvoering geven om van nog meer waarde te zijn voor de stad
Arnhem. Rozet is meer dan het prachtige gebouw in de binnenstad. Rozet heeft drie fysieke locaties,
een mobiele locatie en we zijn actief in de wijken waar we met ons aanbod iedere Arnhemmer de
mogelijkheid willen bieden te groeien.
Om het uitwerken van onze doelen mogelijk te maken, zijn we zelf volop in ontwikkeling. Naast de
inhoudelijke programma’s vragen ontwikkelingsvraagstukken uit de praktijk om een nieuwe visie op
onze processen. Om met elkaar de gestelde doelen scherp in beeld te houden en te sturen op beoogde
resultaten, zoekt Rozet een
Innovatief ondernemer Rozet Cursus
0,8 fte
GEZOCHT
Voor het team Cursus is het belangrijk dat iedere Arnhemmer in zijn vrije tijd kan leren bij Rozet. Het
aanbod van Rozet bestaat uit workshops, cursussen, rondleidingen, lessen en andere activiteiten
waarbij taal, kunst en erfgoed en de stad Arnhem het uitganspunt zijn. Rozet Cursus werkt voortdurend
aan het netwerk van organisaties, docenten, kunstenaars, ontwerpers en andere partners die deze
activiteiten aanbieden. Samen bieden we Arnhem een compleet aanbod voor elke doelgroep, dat zich
steeds vernieuwt. Dit netwerk vormt het kloppend hart van Rozet Cursus.
In deze nieuwe rol ben je een innovatieve initiator en drijvende kracht van het team. Je weet
ondernemerschap en commercieel inzicht te combineren met onze maatschappelijke functies en
programmering. Gericht op resultaten geef je eigentijds vorm aan leren in de vrije tijd waarbij je de
verbinding legt met de (partners in en van de) stad Arnhem en de andere programma’s van Rozet.
Je bent creatief, klantgericht en weet met ons verder invulling te geven aan samen groeien. Daarnaast
herken jij je in het volgende profiel:
DNA
 Hbo en/of wo werk- en denkniveau en een relevante opleiding;
 Resultaatgericht en ondernemerschap;
 Commercieel en financieel inzicht;
 Integer en toegankelijk;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 Flexibele houding, kunnen bijsturen waar nodig.
BELONING
Een nieuwe functie met veel ruimte voor eigen inbreng in een organisatie die volop in beweging is.
We gaan een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van één jaar op basis van schaal 8 cao
Openbare Bibliotheken.
REACTIE
Herken jij je in het bovenstaande profiel? Jouw sollicitatie kun je voor 6 juli aanstaande sturen naar
Jolande Wigerink, Directiesecretaresse Rozet, via e-mail: j.wigerink@rozet.nl Wij kijken uit naar je
reactie!

