
VACATURE 
Projectcoördinator (24 u p/w)

Als all-round projectcoördinator bij Kunstpodium T houd jij je 
onder andere bezig met het onderhouden van contact met de 
kunstenaars van onze projecten, het plannen en uitvoeren van 
onze exposities en activiteiten, de vrijwilligerscoördinatie, de 
begeleiding van stagiaires. 
Je bent in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor onze 
kunstenaars, vrijwilligers en andere betrokkenen. Je werkt samen 
met drie collega’s (de managing director, de zakelijk coördinator 
en de communicatiemedewerker) en een twintigtal vrijwilligers. 

WIE ZIJN WIJ? 
Kunstpodium T is een platform in Tilburg voor talentontwikkeling 
bij startende kunstenaars. Onze missie is om talent bij jonge 
beeldende kunstenaars te (blijven) stimuleren en ondersteunen. 
In onze diverse projecten staan creativiteit, kennisuitwisseling, 
experiment en collectiviteit centraal. 

WIE BEN JIJ? 
Jij hebt…
- aantoonbare ervaring in de (hedendaagse) kunstwereld;
- een speciaal plekje in je hart voor de jonge kunstenaar;
- oog voor nieuwe mogelijkheden;
- naast Nederlands ook goed begrip van het Engels: onze 
communicatie is tweetalig.

Jij kunt…
- de taal spreken van de kunstwereld en weet wat de jonge kunstenaar nodig heeft;
- snel schakelen tussen meerdere werkzaamheden en projecten;
- zelfstandig functioneren in een klein team;
- goed digitaal werken: al onze werkzaamheden zijn in Google Drive gebundeld.

Jij bent… 
- enthousiast om startende kunstenaars een impuls te geven;
- proactief en kan dingen snel oppakken;
- flexibel in je werktijden en je taken;
- beschikbaar op dinsdagen en donderdagen (en vrijdagen?) evenals tijdens openingen 
(maandelijks donderdagavond);
- woonachtig in Brabant.

Jij kan van ons verwachten...
- een enorm netwerk van kunstenaars en instellingen in Brabant en daarbuiten;
- een salaris conform Museum CAO en reiskostenvergoeding;
- een werkplek in het centrum van Tilburg met fijne tuin;
- een kleinschalige, gezellige organisatie waar plek en respect is voor iedereen.

Klinkt dit als muziek in je oren? Laat dan van je horen! 
Stuur een motivatie en je CV naar klaartje@kunstpodium-t.com met onderwerp 
‘Vacature Projectcoördinator’ en zorg dat deze uiterlijk zondag 12 februari bij ons is.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 21 februari in Tilburg.

De functie is na een proefperiode voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op verlenging. De startdatum 
is indien mogelijk 1 maart 2023. Voor vragen over de functie neem je contact op met Klaartje Esch 
via klaartje@kunstpodium-t.com of bel op dinsdag, donderdag of vrijdag naar 06-18 08 11 28.
www.kunstpodium-t.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Roos Pierson


