Vacature medewerker Film Educatie (vrijwilliger)
(circa 2 uur per week)
In Oost Nederland, Overijssel en Gelderland, wordt gewerkt aan de opzet van FilmHUB OOST.
FilmHUB OOST adviseert, ondersteunt en inspireert organisaties in Gelderland
en Overijssel die bezig zijn met film- en beeldeducatie. Ze zijn verbinder, wegwijzer & aanjager
voor het onderwijs én het culturele veld. Samen leren we leerlingen over de kracht van
bewegend beeld en de duizenden zichtbare & onzichtbare keuzes die achter elk beeldverhaal
zitten.
Filmhuis Oldenzaal neemt deel aan de klankbordgroep van FilmHUB Oost en heeft ook
intensieve contacten met o.m. het Twents Carmel College. Dit heeft in de afgelopen 4 jaar
geleid tot workshops en een aantal korte films van leerlingen van het TCC als inzendingen voor
het Twents Festival van de Korte Film.
Film en educatie heeft de toekomst!
Om daar met de volle inzet aan te kunnen werken zoeken we een medewerker die de spil
wordt in de contacten tussen Filmhuis Oldenzaal, de Twentse scholen en FilmHUB OOST.
Wat houdt de functie in?
 Actief participeren in FilmHUB OOST.
 Contacten leggen en onderhouden met Twentse scholen en dan m.n. met
docenten die bezig zijn met beeldeducatie.
 Mede ontwikkelen van een Twents scholieren filmfestival als onderdeel van het Twents
Festival van de Korte Film.
 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 affiniteit met onderwijs en jongeren en natuurlijk hou je van
film. Je werkt zelfstandig. Je kunt terugvallen op een flink aantal andere vrijwilligers. Je houdt
van pionieren en organiseren.
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.

