
              
 
Per 17 augustus (start schooljaar) is Stichting Muziek Opmeer op zoek naar een:  

 

Enthousiaste en veelzijdige Aanjager/Projectleider  
(0,3/0,4 fte) 

 
Stichting Muziek Opmeer werkt op een unieke wijze en heeft tot doel de 

muziekeducatie en –participatie te bevorderen binnen en in opdracht van de gemeente 

Opmeer. De werkzaamheden zijn vooral verbindend en voorwaarden scheppend van 

karakter. We verbinden ideeën, initiatieven en vraag en aanbod op drie verschillende 

terreinen: binnenschools, buitenschools en in wijken, buurten en (zorg)instellingen. We 

werken voor alle leeftijden. De stichting bestaat 3 jaar en heeft inmiddels een stabiele 

basis en goede contacten in de samenleving opgebouwd.  

 

Functie 

Deze vacature is ontstaan door het aanstaande vertrek van één van onze twee 

Aanjagers. Jullie werken samen om de muziekeducatie verder vorm te geven. Je bouwt 

voort op de bestaande activiteiten en ontwikkelt nieuw beleid en activiteiten. Je werkt 

samen met de stuurgroep, waarin scholen en instellingen uit Opmeer zijn 

vertegenwoordigd en legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. Je bent 

vertegenwoordiger en ook boegbeeld van de stichting.  

 

Functie-eisen 

 Relevante HBO-opleiding en ervaring in een culturele-, muziek- of 

evenementenorganisatie; 

 Aantoonbaar organisatietalent; 

 Ervaring met projectmatig werken; 

 Gestructureerde werkwijze om beleid te maken inclusief bijbehorende 

planmatige-  en (financieel) administratieve afhandeling; 

 Goede netwerker en in staat om contacten op te bouwen en te onderhouden; 

 Goede tekstschrijver voor PR doeleinden (zoals de website, nieuwsbrief, 

fondsenwerving en jaarverslag); 

 Woont in de regio (ongeveer 20 km rondom Opmeer), waardoor Opmeer voor 

jou goed bereikbaar is; 

 Flexibel in arbeidstijden om ook buiten kantooruren werkzaamheden te kunnen 

verrichten.  

 

Wij bieden 

Je maakt onderdeel uit van een boeiende stichting en krijgt een functie met veel 

afwisseling en verantwoordelijkheid. Je voert de werkzaamheden uit op basis van een 

projectovereenkomst. Het geboden honorarium is op ZZP-basis en is in 

overeenstemming van de in de culturele sector gebruikelijke normen en afhankelijk 

van opleiding en ervaring.  

 

Solliciteren 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Stéphanie 

Burgerhout, telefoon 06 – 42 27 08 09. Direct reageren met motivatiebrief en cv of het 

uitgebreide functieprofiel opvragen kan via email: info@muziekopmeer.nl.  

De vacature loopt tot 22 mei. De gesprekken met de collega-aanjager en 

vertegenwoordiging van het bestuur vinden plaats in de eerste weken van juni. 
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