
Vacature Regisseur

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als regisseur ontwikkel, organiseer en implementeer je talentontwikkelingsprogramma’s samen met en voor de jeugd op 
het gebied van cultuur met voorkeur voor specifieke kennis binnen de Urban Culture. Je bent vanzelfsprekend goed op de 
hoogte van de jongerencultuur, hebt daarin een netwerk en speelt in op trends en weet ontwikkelingen te vertalen naar 
mogelijkheden voor de jeugd en Dynamo. 
Je bent in staat om jongeren te inspireren en te activeren om invulling te geven aan hun eigen activiteiten en je bent een 
teamplayer. Je werktijden en werkdagen zijn erg flexibel en vallen niet altijd binnen de standaard kantooruren.
Je levert een actieve bijdrage aan het versterken van de samenwerking met vrijwilligers, partners, bedrijfsleven, scholen en 
het uitbreiden van je netwerk. Ook stagebegeleiding is onderdeel van je functie. 

Jouw talenten en eigenschappen
• Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding wat bij deze functie past;
• Je hebt enige (junior) of zeer ruime (senior) ervaring met projectmatig werken, conceptontwikkeling en je hebt 
  kennis over fondsenwerving en subsidieaanvragen;
• Je hebt affiniteit met en kennis van ontwikkelingen en trends binnen de jongerencultuur;
• Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar;
• Je beschikt over de competenties klant- en resultaatgerichtheid, je bent proactief en hebt een zeer ondernemende 
 instelling.

What’s in it for you?
• Zowel junioren schaal 7 (min. € 2.346 en max. € 3.277 op 36-urige basis per week) als senioren schaal 9 
 (min. € 2.705 en max. € 3.988 op 36-urige basis per week) nodigen wij uit om te solliciteren.
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget, een individueel keuzebudget, goede 
 pensioenregeling, diverse reiskostenregelingen, fietsenplan en flexibele werktijden.
• We bieden je een jaarcontract aan met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren en een gezond 
 financieel bedrijfsklimaat. 

Precies de baan voor jou?
Dynamo is onderdeel van Lumens. Informatie kun je vinden op www.lumenswerkt.nl en www.dynamo-eindhoven.nl 
Voor meer informatie over de functie kun je vanaf 5 augustus contact opnemen met Susan van de Wittenboer, 
teammanager Dynamo op telefoonnummer/WhatsApp: 06-48 37 91 31.

Solliciteren kan tot en met vrijdag 16 augustus 2019 via https://lumens.zoektjou.com

Ons werving- en selectiebeleid kenmerkt zich door PSO trede 2.

Een (e-)assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Regisseur
Zowel junioren als senioren nodigen wij uit om te solliciteren
Voor 24 - 32 uur per week

Ben jij creatief, heb jij kennis en het lef om jongeren (sub) culturen aan te jagen en op te zetten, ben jij een 
netwerker en een verbinder, ben je ondernemend en innovatief en denk jij dat alleen jíj de smaakversterker 
bent voor Dynamo? 


