
In Villa Zebra, de kunsteducatieve instelling voor 2 tot 12 jarigen in Rotterdam, beleeft en onderzoekt iedere bezoeker

de kracht van verbeelding. Met verbeelding kun je mogelijkheden creëren voor jezelf, je relatie tot anderen en voor en

over de wereld. Interactie met hedendaagse beeldende kunst en het zelf creëren ervan is hierin betekenisvol voor Villa

Zebra.

 

Villa Zebra ontwikkelt workshops, educatief materiaal en projecten op scholen en in de wijk op basis van deze

‘Villasofie’. Villa Zebra ontvangt individueel publiek op woensdag- en vrijdagmiddag, in het weekend en in de

schoolvakanties. Ook brengen veel Rotterdamse kinderen met hun klas, kinderdagverblijf of BSO een bezoek aan Villa

Zebra. Villa Zebra werkt samen met scholen waar kunstvakdocenten lessenseries verzorgen. Samen met

collega-instellingen organiseert Villa Zebra projecten tijdens festivals en pop-up locaties in de wijken. 

 

De ontwikkelingen die Villa Zebra doormaakt vraagt om continuïteit en professionaliteit. Voor de begeleiding van het

groeiend aantal groepsbezoeken is Villa Zebra daarom op zoek naar:

Villasofen

Villa Zebra zoekt: Villasoof

Als ‘Villasoof’ ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en uitvoeren van de groepsprogramma’s voor de schoolgroepen

die Villa Zebra bezoeken. De ideale medewerker is creatief, enthousiast, flexibel en heeft een uitstekend

inlevingsvermogen en natuurlijk overwicht. De Villasofen werken op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en

vrijdagochtend. 

 

Als Villasoof voldoe je aan het volgende profiel: 

- Je hebt een pedagogische en/of kunstopleiding afgerond of je zit in je laatste jaar. Je bent bijvoorbeeld kunstdocent of

theaterdocent. 

- Je bent ervaren in het werken met (jonge) kinderen en je kunt hun verbeelding stimuleren.

- Je bent didactisch vaardig en bent op de hoogte van de ontwikkeling van de doelgroep

- Je bent bereid om je te werken volgens Villasofie (de werkwijze van Villa Zebra) en volgens de doelstellingen van de

tentoonstellingen en workshops.  

- Je bent beschikbaar op minimaal twee maar bij voorkeur meerdere dagdelen van dinsdag t/m vrijdag

- Je woont in (de omgeving van) Rotterdam

 

Vergoeding 

Je krijgt een kleine vergoeding op basis van een 0 uren contract (CAO Sociaal Werk, schaal 2)

ZZP is ook mogelijk (€35 per rondleiding)

 

Wij willen graag een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en zijn daarom op zoek naar meer diversiteit in

ons medewerkersbestand. Wij hopen daarom sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse culturele

achtergronden.

 

Stuur je motivatie en c.v. voor 17 april naar secretariaat@villazebra.nl.

Je kunt je sollicitatie richten aan Evelien Geukes, coördinator publieksbegeleiding.

www.villazebra.nlStieltjesstraat 213071 JV Rotterdam010 241 1717

(medewerker groepsbezoeken)


