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 Projectcoordinator (zzp) 
 
Podium Islemunda en de school PT010, theater en dans starten in september 2022 
een tweejarig educatieproject met VMBO-leerlingen van theaterklas 2 en 3 èn 
buurtbewoners (65+) in Rotterdam-IJsselmonde. Het project heet “Ontdek Jezelf, 
Verrijk je Wijk” en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds voor 
Cultuurparticipatie.  
 
Voor dit vernieuwende, intergenerationele community arts project zoeken we een 
projectcoördinator voor gemiddeld 10-14 uur per week in de schooljaren 22/23 en 
23/24.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Bewaken van projectplanning en projectbudget 
• Bewaken van projectdoelstellingen en prestatiecijfers 
• Betrekken van (bestaande) maatschappelijke en culturele 

samenwerkingspartners bij de invulling van het programma 
• Werving en contact onderhouden met deelnemende buurtbewoners (ca. 30 

ouderen) 
• Organisatie van alle activiteiten, waarbij de leerlingen van de school veel werk 

uit handen nemen en het evenemententeam van Podium Islemunda voor 
ondersteuning zorgt 

• Communicatie over het project, met ondersteuning van de 
communicatiemedewerker van Podium Islemunda  

• Monitoring en verslaglegging van het project  
 
De projectcoördinator die wij zoeken: 

• Werkt gestructureerd, proactief en heeft altijd het overzicht 
• Is organisatorisch en communicatief sterk 
• Is een sterke verbinder en aanjager 
• Heeft ervaring in een vergelijkbare rol (projectleider, producent, coördinator) 
• Heeft affiniteit met cultuur, cultuureducatie en community arts 

 
Wat wij bieden: 

• Een superleuke klus voor en met 2 ambitieuze organisaties in R’dam-Zuid 
• Flexibele werktijden, geen verplichtingen in de schoolvakanties 
• Fair pay 
• Startdatum 1 september 2022 

 
Interesse? 
Pas je binnen dit profiel en heb je zin om deze klus voor twee jaar aan te pakken? 
Stuur dan uiterlijk 8 augustus een motivatiebrief met cv naar Irma van Lierop 
(directeur Podium Islemunda) via directie@islemunda.nl.  
 
Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je tot en met woensdag 13 juli via 
info@islemunda.nl het projectplan opvragen.  


