Vacature medewerker Twents Festival van de Korte Film
(circa 2 uur per week)
Sinds 4 jaar organiseert Filmhuis Oldenzaal een keer per jaar het unieke Twents Festival van
de Korte Film. Uit zo’n 30 a 40 inzendingen selecteert de vakjury ± 10 films die op het festival
worden vertoond. De werkgroep TFKF van het filmhuis organiseert dit festival. Daarbij kun je
denken aan het verwerven van inzendingen, contacten met de inzenders, organisatie van het
festival zelf, publiciteit, vinden van sponsoren, etc. etc.
In de afgelopen jaren zijn er draaiboeken en werkschema’s ontwikkeld en is er een groot
netwerk ontstaan van betrokkenen bij dit festival.
De werkgroep bestaat uit 6 leden met daarnaast enkele adviseurs.
Gezien de hoeveelheid werk die de organisatie van het festival met zich meebrengt en het
gegeven dat 2 leden in de loop van 2021 gaan stoppen zoeken we naar versterking van de
werkgroep TFKF.
De nieuwe medewerker draait mee bij de organisatie van het vijfde TFKF november 2021 en
heeft dus alle tijd om zich in te werken.
Wat houdt de functie in?
 Deel uit maken van de werkgroep TFKF, zo’n 8 overleggen per jaar.
 In de loop van 2021 geleidelijk coördinerende taken overnemen van de huidige
coördinator.
 Onderhouden van een groot aantal in - en externe contacten en de werkgroep
vertegenwoordigen in diverse Oldenzaalse en Twentse organisaties.
 Het filmfestival een boost geven waardoor het verder kan groeien.
 Zelfstandig werken en contact onderhouden met het bestuur, de werkgroep TFKF en
andere vrijwilligers van het Filmhuis en andere belanghebbenden
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zich in te zetten voor
bovenstaande activiteiten. Je hebt plezier in het organiseren en natuurlijk hou je van film. Je
past in de informele sfeer van de werkgroep waarbij wel resultaten geboekt worden. Je kunt
goed samenwerken en werkt ook zelfstandig. Je kunt terugvallen op een flink aantal andere
vrijwilligers.
Wat bieden wij?
 Een gezellige club film enthousiastelingen binnen en buiten Filmhuis Oldenzaal
 Jaarlijks een medewerkers uitje
 Gratis bezoek aan alle vertoningen van het Filmhuis
 Een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten
Belangstelling?
Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via het aanmeldingsformulier op de website.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Simon Schutte,
simon@filmhuisoldenzaal.nl of 06-53895649. Na je sollicitatie nemen wij contact op over de
vervolgprocedure.

