Het Jongerencultuurfonds Amsterdam zoekt per 1 november a.s. een Coördinator Cultuur.
Het Jongerencultuurfonds Amsterdam (JCFA) steunt jongeren die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een toneelclub of geen lessen kunnen volgen aan een
muziekschool of andere culturele instellingen.
JCFA wil immers zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) laten
kennismaken met naschoolse culturele activiteiten. Zij doet dit door een bijdrage te leveren
aan het lesgeld.
Het JCFA is een kleine dynamische organisatie met twee medewerkers (directeur en
medewerker). Wij zijn gewend aan veel eigen verantwoordelijkheid en een informele sfeer.
De raad van toezicht wordt gevormd door drie leden.
Per 1 januari 2023 gaat het JCFA fuseren met het Jeugdfonds Sport Amsterdam ( vier
medewerkers) om zodoende een nog sterkere organisatie te worden en doelgerichter te
kunnen werken aan het ondersteunen van nog meer kinderen. De nieuwe stichting gaat het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam (JFSCA) heten en zal onderdeel uitmaakt van de
koepelorganisatie Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Vanwege het vertrek van de huidige directeur van JCFA en de nieuwe formatie van het
nieuwe fonds is JCFA per 1 november 2022 op zoek naar een

Coördinator Cultuur ( 24 á 32 uur per week)
Taken en verantwoordelijkheden:
- (door)ontwikkelen van strategie en beleid op het gebied van cultuurstimulering
- verder vormgeven aan de relatie met de gemeente Amsterdam (subsidiegever)
- onderhouden van contacten met betrokken partners, in het bijzonder de
cultuuraanbieders, cultuurcoaches en relaties
- (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe concepten/producten
- evenementen (mede)organiseren
- bijwonen van diverse bijeenkomsten van relaties
- legt verantwoording af aan de directeur van de nieuwe stichting
Profiel:
- affiniteit met het werkveld van JCFA
- goed netwerk in het Amsterdamse culturele veld
- aantoonbare werkervaring met cultuureducatie/participatie
- managementervaring
- woonachtig in Amsterdam is een pré

- flexibel en teamplayer
- zelfstandig, initiatiefrijk en proactief
- out of the box denker
Het JCFA probeert de organisatie een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. In het
sollicitatieproces en bij de samenstelling van het nieuwe team is diversiteit een belangrijk
uitgangspunt.
Wat bieden wij?
Een creatieve werkomgeving in een nieuwe organisatie met veel ruimte voor inbreng van
eigen ideeën.
- Volgens schaal 9 CAO Sport en is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
- Dienstverband tijdelijk met uitzicht op vast
Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet?
Stuur je motivatiebrief en CV naar hanneke@jongerencultuurfonds.nl vóór 20 augustus
2022.
Voor meer informatie kun je bellen met Hanneke van Wees (directeur) 06-53313558

