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. We werken intensief samen en willen in 2020 de “Springplank voor de stad” zijn op de
terreinen taal, kunst en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren
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.
Rozet Bieb organiseert met het project Verhalenvangers jaarlijks ongeveer 400 activiteiten waaraan in totaal
ongeveer 5000 kinderen meedoen. We organiseren kleinschalige activiteiten zoals een workshop
cartoontekenen, grotere dag-evenementen zoals het Verhalenvangersfeest of meerdaagse evenementen zoals
de Kinderboekenweek. Met het project Verhalenvangers maken we taal aantrekkelijk en toegankelijk voor
kinderen tussen 4 en 12 jaar, ook voor niet-lezers. Er zijn al meer dan 1000 Arnhemse kinderen Verhalenvanger.
Naast het verder ontwikkelen van dit project, zetten we in 2018 een programmering op voor de doelgroep van
0-3 jaar en voor jongeren van 13-18 jaar. Binnen deze plannen is er ruimte voor een enthousiaste en creatieve

Stagiair Jeugdprogrammering
GEZOCHT
In deze stage ga je aan de slag met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van jeugdactiviteiten en
evenementen voor kinderen van 4-12 jaar. Daarbij bedenk je nieuwe activiteiten, stel je draaiboeken op, zorg je
voor de inkoop en het voorraadbeheer van materialen en voor het onderhouden van het online
activiteitenprogramma. Je bent werkzaam op de verschillende vestigingen van Rozet op het snijvlak tussen
onderwijs, vrije tijd en marketing. Het doel is telkens het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling op het gebied
van taal, cultuur en erfgoed en het bereiken van je doelgroep waarbij culturele ontwikkeling niet vanzelfsprekend
is.
Nieuwsgierigheid, creatief en positief horen bij jouw kenmerken. Verder weet je met ons vorm en inhoud te
geven aan samen groeien en herken jij je in het volgende profiel:
DNA
• Je bent een Hbo of Mbo-4 student in een maatschappelijke, organisatorische en/of sociale richting.
• Je bent zes maanden tot een jaar 5 dagen per week beschikbaar.
• Je hebt affiniteit met cultuur, lezen en de doelgroep 0 t/m 12 jaar. Ervaring met de doelgroep is een pré.
• Je bent een teamplayer, hebt organisatietalent en durft nieuwe dingen te proberen.
• Je werkt zorgvuldig, hebt oog voor detail, maar ook voor het grotere geheel.
• Je hebt goede mondelinge- en schriftelijke communicatievaardigheden.
BELONING
Een leuke stageplaats in een organisatie die volop in beweging is. Je hebt veel ruimte voor eigen inbreng en bent
deel van team Rozet Bieb. Je ontvangt een stagevergoeding en bouwt en netwerk op in het sociale en culturele
domein van Arnhem.
REACTIE
Wil je meer weten over deze functie of ben je dé persoon die wij zoeken? Wij zijn op verschillende manieren te
bereiken. Voor meer informatie bel je met Valerie Heil, zij is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 026354 35 40. Jouw sollicitatie met motivatiebrief en CV kun je sturen naar v.heil@bibliotheekarnhem.nl. Wij kijken
uit naar je reactie!

