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.

Rozet is volop in ontwikkeling! De Bibliotheek en Kunstbedrijf Arnhem hebben een
gezamenlijke strategie ontwikkeld en de ambitie om in 2020 de “Springplank voor de
stad” te zijn op het gebied van taal, kunst en erfgoed. We werken in acht programma’s
op nieuwe manieren samen. Zo geven we vanuit inhoudelijke expertise uitvoering 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.
Een leven lang leren is de kern van de programmering van Rozet Cursus. Rozet Cursus
inspireert tot het vergroten van kennis en vaardigheden en stimuleert zo mensen in hun
persoonlijke groei. Iedereen uit Arnhem en omgeving die in de vrije tijd wil leren, vanuit
welke achtergrond dan ook, kan bij Rozet Cursus terecht. Om met elkaar de gestelde
doelen scherp in beeld te houden en te sturen op beoogde resultaten, zoekt Rozet een
Innovatief verbinder Rozet Cursus
0,8 fte
GEZOCHT
Bij Rozet Cursus vind je workshops, cursussen, rondleidingen, lessen en andere
activiteiten waarbij taal, kunst en erfgoed en de stad Arnhem het uitgangspunt zijn. Deze
realiseren we samen met organisaties, docenten, kunstenaars, ontwerpers en andere
partners die deze activiteiten aanbieden. Midden in dit netwerk ben je de verbinder
tussen de behoefte van onze doelgroepen en ons aanbod. Je combineert
ondernemerschap met innovatie, ziet de kansen, stimuleert, weet mensen en partijen
aan ons te binden. Als aanvoerder van het team Rozet Cursus werk je samen met je
collega’s aan de teamdoelen. Jij hebt het overzicht en bent de sparringpartner voor je
teamleden. 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.
Verbindingen aangaan, netwerken, lef en creativiteit zijn kenmerken van jouw profiel.
Verder weet je met ons vorm en inhoud te geven aan samen groeien en herken je jezelf
in het volgende profiel:
DNA
• Hbo en/of wo werk- en denkniveau en een relevante opleiding;
• Resultaatgericht en verbindend;
• Ondernemerschap;
• Aantoonbare kennis en ervaring binnen het werkveld;
• 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 om te beginnen 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? Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Margriet van Leeuwen, manager Rozet Cursus. Zij is bereikbaar op
margriet.van.leeuwen@rozet.nl of 06 10 48 23 78. Jouw sollicitatie kun je voor 5
december aanstaande sturen naar jolande.wigerink@rozet.nl Wij kijken uit naar je
reactie!
Gesprekken hebben we gepland op 11 december aanstaande.

