
 

 

Vacature Medewerker Events 

Vacature | Organisatie: Tetem | Functie: Medewerker Events | Plaats: Enschede | Omvang: 14-16 
uur | Sluitingsdatum: 15/12/2017 
 
Wie zijn wij? 
Tetem is een culturele instelling in Enschede die zich ten doel stel kunst en maatschappij te 
verbinden. Tetem heeft een programma met autonoom beeldende kunst en richt zich daarnaast op 
toegepaste kunst en het inzetten van kunst in educatieve, sociale en ruimtelijke processen. 
 
Tetem is een organisatie met een kleine kern vaste medewerkers met daaromheen een schil met 
ZZP’ers en een grote groep vrijwilligers. 
 
Wij zoeken een medewerker Events (voor 14-16 uur per week). 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ga je je o.a. bezighouden met: 

• Het ontwikkelen van events in aansluiting op het tentoonstellingsprogramma van Tetem 

• Het ontwikkelen van een programma voor events zoals het Maker Festival Twente (en 
gerelateerde events zoals play en learn dagen, expertdagen) en dat afstemmen met de 
directie. 

• Het ontwikkelen van een planning voor de uitvoering van de events en deze intern 
afstemmen 

• Het intern opdrachtgever zijn (aansturen van en samenwerken met) voor vrijwilligers en 
stagiaires tijdens de voorbereidingen en uitvoering van events 

• Het goed laten verlopen van de interne communicatie (opstellen en plaatsen van teksten, 
voorbereiden en geven van presentaties en toelichtingen 

• Werken van deelnemers aan events 

• Ontwikkelen van netwerken rondom de organisatie en uitvoering van events 

Je bent verantwoordelijk voor: 

• Kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de organisatie en uitvoering van events en 
gerelateerde activiteiten 

• De aansturing van en samenwerking met vrijwilligers en stagiaires rondom deze activiteiten  

• Kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van het opstellen en uitvoeren van marketing en 
communicatieplannen  

• Volledige en tijdige informatievoorziening 

• Kwalitatief goed uitvoeren van de toegewezen taken 

• Overzicht houden en verantwoording nemen 

• Afbakenen van het eigen werkgebied 
 

  



Wie ben jij? 
Hou je ervan om te plannen en te organiseren? De organisatie waarvoor je werkt samen met 
anderen in de schijnwerpers te zetten? Ben je goed in communicatie en marketing en kun je ook 
zorgvuldig werken?  Dan is dit wellicht de juiste functie voor jou. 
 
Je kunt goed zelfstandig werken binnen afgesproken richtlijnen en procedures en levert een 
positieve bijdrage aan het team. Je kunt het werk goed plannen en organiseren en je hebt overzicht, 
bent stressbestendig, flexibel in zowel tijd, taak als situatie. Ook kun je verantwoordelijkheid nemen, 
goed met conflicten omgaan, ben je klantgericht en last but not least: je kunt goed samenwerken 
met mensen van verschillende achtergronden.  

Wat vragen we? 
We vragen iemand met HBO denk- en werkniveau met bij voorkeur een opleiding op het gebied van 
Marketing en Communicatie met een goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en 
Engelse taal (bij voorkeur ook de Duitse taal).  
 
Tetem streeft naar een (cultureel) divers samengesteld team. 
 
Wat bieden we? 
We bieden een dynamische en inspirerende werkomgeving waar we talent de ruimte bieden en je 
ook de ondersteuning bieden om je functie goed in te kunnen vullen. 
 
In eerste instantie zal een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden worden afgesproken, met de 
intentie om het contract te verlengen bij goed functioneren. Inschaling geschiedt conform schaal 8 
van het functiehuis van de organisatie. 
 
Sollicitatieprocedure 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21 december 2017. Het uitwerken van een concrete vraag 
maakt onderdeel uit van het sollicitatiegesprek.   
 
Een assessment kan eventueel onderdeel uitmaken van de procedure (vindt dan plaats in eerste helft 
van janauri 2018). 
 
Sluitingsdatum: 15 december 2017 
 
Stuur je motivatie + CV per e-mail vóór vrijdag 15 december 2017 aan J. Gieskes via 
adgies@gmail.com.  
 
www.tetem.nl 
 
 


