
 
 

Uitdagende culturele bijbaan voor MBO-ers  
(20 tot 32 uur per maand, startmogelijkheden: in overleg) 
 
Ben jij op zoek naar een bijbaan in de culturele sector waar je jezelf ook echt kunt ontwikkelen? 
Tetem biedt MBO-ers de mogelijkheid om via een eenjarig traject ervaring op te doen binnen een 
cultuurinstelling. 
 
Tetem verbindt kunst en maatschappij, door middel van tentoonstellingen en events maar ook door 
ontwikkeling van trainingsprogramma’s en cultuureducatie voor zowel kinderen, jongeren als 
volwassenen. Tetem is gevestigd in Roombeek Cultuurpark, het culturele hart van Enschede.  
 
Als MBO-er kun je deelnemen aan een leer-, werk- en ontwikkeltraject voor ongeveer 20 tot 32 uur 
per maand. Als jonge ambassadeur werk je hard mee aan diverse aspecten binnen Tetem. Geen dag 
is hetzelfde, dat maakt van Tetem een uitdagende werkplek waar leergierigen veel ervaring op 
kunnen doen. Wij vinden persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk binnen Tetem.  
 
Wat ga je onder andere doen: 

• Twee of drie keer per maand een weekeinde dienst als gastheer/suppoost. 

• Een tot drie keer per maand meewerken aan een event (lezingen avond, opening, workshop). 

• Bijdragen aan de marketing en bekendheid van de organisatie (op de rustige momenten 
tijdens de weekeinde diensten). 

• Bijwonen van overleggen om zo up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de organisatie. 

• In vakanties en tijdens speciale events bestaat de mogelijkheid het takenpakket uit te 
breiden. 

 
Wat zoeken we: 

• Een leergierige 2e of 3e jaars MBO-er (minimale leeftijd: 17 jaar). 

• Kennis van en/of interesse in kunst, cultuur, digitale media en creativiteit. 

• Kennis van en/of interesse in het professioneel leren werken met sociale media en 
marketing. 

• Kennis van en/of interesse in het werken in professionele gepassioneerde organisatie met 
een missie. 

 
Wat bieden we: 

• Eenjarig leer-, werk-, ontwikkeltraject (met kans op verlenging van 1 jaar). 

• 20 tot 32 uur per maand een uitdagende bijbaan in een gepassioneerde organisatie. 

• Werken aan je eigen ontwikkeling en oriëntatie over hoe de wereld in elkaar zit. 

• Minimum jeugdloon 
 
Startmogelijkheden: 
In overleg. 

 
Wil jij graag bij Tetem komen werken? Wacht dan niet en meld je snel aan!  
Stuur een korte motivatie naar: Jose@roombeekcultuurpark.nl. Er zijn 2 plekken beschikbaar. 
 


