
 

 

Vacature: Programmamedewerker Maker Festival Twente, Tetem 
 
Vacature: Programmamedewerker Maker Festival Twente / Organisatie: Tetem/ Plaats: Enschede/ 

Omvang: 20-22 uur/ Sluitingsdatum: 18-12-2018 

 

Wie zijn wij 
 
Tetem is een breed georiënteerde culturele instelling in Enschede die zich ten doel stelt kunst en 
maatschappij te verbinden. Het is een inclusieve organisatie. Dat betekent dat er voor mensen met 
verschillende achtergronden en nationaliteiten een plek is. 
 
Tetem ontwikkelt onder meer tentoonstellingen, events, productiehuis activiteiten, het Talent& 
Development programma, Twentse Maakplaatsen en diverse trainingsprogramma's. Tetem is samen 
met De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe onder de noemer Roombeek Cultuureducatie (RCE) 
aanbieder van cultuureducatie aan kinderen, jongeren en volwassen. 
 
Tetem vertelt het verhaal van een maatschappij in ontwikkeling en opereert in het veld van beeldende 
kunst, digitale media, techniek, wetenschap en design en is één van de weinige presentatieplekken in 
Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in de programmering. 
 
Tetem organiseert uiteenlopende en uitdagende events. Het Maker Festival Twente zet ‘makers’ in de 
schijnwerpers. Uitvinders, doe-het-zelvers, ambachtslieden, bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en 
andere ‘makers’ worden uitgenodigd om te laten zien wat ze maken, delen en wat er geleerd kan 
worden. Voor de bezoekers gaat het hierbij niet alleen om kijken maar vooral om doen, leren en 
beleven. Als opmaat naar het festival worden Play & Learn dagen aangeboden waarbij PO-scholen alvast 
kennis kunnen maken met makers, uitvinders, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers. Het 
Maker Festival Twente is het perfecte instrument om de doelstelling van Tetem, het koppelen van 
onderwijs, bedrijfsleven en cultuur, vorm en inhoud te geven. 
 

Wie zoeken we? 
 
Programmamedewerker Maker Festival Twente (MFT), Tetem 
Voor 20 tot 22 uur per week 
 
De Programmamedewerker MFT ontwikkelt in samenspraak met de directeur het programma van het 
Maker Festival Twente en voert dit uit, evenals de daarbij behorende Pre-events en Play & Learn 
activiteiten.  
 
De Programmamedewerker MFT is breed georiënteerd en beweegt zich op het snijvlak van 
eventmanagement, marketing en communicatie, netwerken, onderwijs, cultuur en techniek. 
 
  



Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

• Het efficiënt en effectief laten verlopen van de organisatie van het Maker Festival Twente 

• Het uitdragen en bewaken van programmalijnen en activiteitenprogramma’s 

• Het zelfstandig organiseren, plannen en uitvoeren van het activiteitenprogramma 

• Het onderhouden van een relevant netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen, culturele 

instellingen, etc. t.b.v. het programma van het Maker Festival Twente 

• Het vinden van een goede invulling van vragen van partners zoals kunstenaars, wetenschappers, 
ondernemers, doe-het-zelvers, makers, onderwijsinstellingen, publiek, etc. waarbij op 
verantwoorde wijze een afweging wordt gemaakt tussen kwaliteit, geld en tijd 

• Volledig, helder en tijdig inhoudelijk informeren van de interne organisatie, opdrachtgevers en 

partners 

• Het tijdig leveren van goede inhoudelijke informatie o.m. voor het samenstellen van 

subsidieaanvragen en het afronden van projecten, events, managementrapportages, etc.  

• Het verzorgen van project-specifieke fondsaanvragen 

• Productionele ondersteuning van projecten 

• Het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers 

 
Wat heb je in je mars? 

• MBO+ of HBO denk- en werkniveau 

• Een opleiding bijvoorbeeld op het gebied van Eventmanagement, Facilitair management, 
Bedrijfskunde, Marketingcommunicatie of Kunst en Techniek 

• Aantoonbare interesse in het organiseren van events op het snijvlak tussen cultuur en techniek. 

• Een efficiënt planner en organisator 

• Een netwerker 

• Communicatief 

• Klantgericht 

• Stressbestendig 

• Goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal 
 

Wat bieden wij? 

• Een boeiende organisatie en interessante werkplek met veel persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden 

• Het aanvangssalaris van de Programmamedewerker ligt tussen € 2407,- tot € 2583,- afhankelijk 
van leeftijd en ervaring 

• Vakantiedagen: 25 

• Eindejaarsuitkering: 5% 

• Vakantietoeslag: 8% 
 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjon Hoedeman (06-29219747). 
 
Stuur uiterlijk 18 december 2018 je motivatiebrief en CV naar marjon@tetem.nl t.a.v. Marjon 
Hoedeman o.v.v. Sollicitatie Programmamedewerker MFT. 
 
Sollicitatiegesprekken worden gehouden op 7 en 9 januari 2019. 

 
www.tetem.nl 
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