
 
 

Vacature Medewerker Stadsprogrammering 
 
Vacature | Organisatie: Tetem | Functie: Medewerker Stadsprogrammering | Plaats: Enschede | 
Omvang: 12 uur | Sluitingsdatum: 12/02/2017 
 
Organisatie: 
Tetem is een culturele instelling in Enschede die zich ten doel stel kunst en maatschappij te 
verbinden. Naast een programma met autonoom beeldende kunst, richt Tetem zich op toegepaste 
kunst en het instrumenteel gebruik van kunst in educatieve, sociale en ruimtelijke processen. Tetem 
realiseert tentoonstellingen en events, initieert en begeleidt productiehuis opdrachten, ontwikkelt 
trainingsprogramma's op het gebied van cultureel ondernemen, is samen met Rijksmuseum Twenthe 
en TwentseWelle onder de noemer Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) aanbieder van 
cultuureducatie aan kinderen, jongeren en volwassenen en ondersteunt initiatieven middels 
leegstandsbeheer-programma's.  
 
Opdracht: 
De Medewerker Stadsprogrammering richt zich in opdracht van de directeur op het initiëren, 
ontwikkelen alsook uitvoeren van sociale en economische projecten in de stad, waarbij deze 
projecten altijd aansluiten op tentoonstellingen, het Maker Festival Twente en de programmalijnen 
van Tetem. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat het niet gaat om het ontwikkelen van autonome 
programmering. Tot de functie behoort eveneens de daaraan gerelateerde administratieve 
afwikkeling.  
 
In de projecten werkt de Medewerker Stadsprogrammering samen met interne en externe partijen. 
Voorbeelden van deze partijen zijn: bedrijven, woningbouwcorporaties, (amateurkunst)verenigingen, 
buurtverengingen en verenigingen van binnenkomende Nederlanders), maar ook kunstenaars, 
curatoren en cultuurinstellingen in de tentoonstellingen, het Maker Festival Twente en de 
programma’s. 
 
De functie kan evt. worden gecombineerd met die van Medewerker Marketing en Communicatie (20 
uur per week) waarvoor ook een vacature openstaat. 
 
Profiel: 

 HBO werk- en denkniveau 

 bij voorkeur 1 a 2 jaar werkervaring met soortgelijke activiteiten 

 interne en externe samenwerking: goed kunnen samenwerken met mensen van 
verschillende achtergronden  

 sterke organisatorische kwaliteiten 

 goede netwerkvaardigheden 

 stressbestendig: effectief en efficiënt kunnen blijven werken onder veranderende 
omstandigheden, prioriteiten kunnen stellen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden 

 flexibiliteit: in tijd, taak en situatie 

 zelfstandig kunnen werken 

 conflicten kunnen hanteren 

 verantwoordelijkheid kunnen nemen 

 goed kunnen hanteren van richtlijnen en procedures 



 goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal 

 woonachtig in/nabij en bekend met de Regio Twente 
 
Voorwaarden en vergoeding:  
Inschaling passend bij het geheel van functies binnen Tetem en de functie-inhoud. Tetem heeft 
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers vastgelegd waarbinnen ook de salarisschalen voor de 
verschillende niveaus zijn vastgelegd. 
 

 het betreft een dienstverband met initieel een contract voor een jaar met mogelijkheid tot 
een vast dienstverband  

 gesprekken vinden plaats op 3 of 7 maart 2017 

 een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 
 
 Sollicitaties kunnen worden gericht aan J. Gieskes: jose@tetem.nl 
 
www.tetem.nl 
 
 
 


