Samen lezers maken!
Passionate Bulkboek bevordert al 25 jaar het lezen onder jongeren. Dat doet de organisatie
met educatieve programma’s zoals de Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de Literatuur en de
verhalenwedstrijd Er Was Eens. Er werken dertien medewerkers op het kantoor, dat zich in
een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt. Onze medewerkers zijn
professioneel, ondernemend en resultaatgericht.

Passionate Bulkboek zoekt voor de afdeling Programma’s een:

(SENIOR) PROGRAMMACOÖRDINATOR
(32U P/W)
Taken en verantwoordelijkheden:
• Zorg dragen voor de productionele planning en organisatie van de programma’s
en de uitvoering van de programma’s;
• Het leggen en onderhouden van contacten (op uitvoeringsniveau) met alle
betrokken partijen, zoals docenten, mediathecarissen, schrijvers, uitgevers,
technici, artiesten en locatiemedewerkers;
• Het ontwikkelen van lesmaterialen t.b.v. de programma’s;
• Het uitvoeren van producties op locatie;
• Het maken en bijhouden van (jaar-)planningen;
• Het opstellen en beheren van budgetten;
• Het (mede) opstellen van projectplannen en projectevaluaties;
• Het begeleiden van stemcampagnes en diverse commissies;
• Het leidinggeven aan stagiairs en (grote groepen) vrijwilligers;
• Het vasthouden en waar nodig verhogen van de kwaliteit van de producties.

Wij zoeken iemand:
• met minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• met aantoonbare coördinerende, organisatorische en uitvoerende capaciteiten;
• met een hands-on mentaliteit en een flexibele, enthousiasmerende werkhouding;
• die stressbestendig en snel van begrip is;
• die sociaal vaardig is, zowel in de omgang met collega’s als met externe partijen;
• die oplossingsgericht is en zelfstandig kan werken;
• die wil meegroeien in een ambitieuze organisatie;
• met affiniteit met (jeugd)literatuur en het vo en mbo;
• met bij voorkeur hbo- of academisch werk- en denkniveau;
• die de Nederlandse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift;
• die bij voorkeur in het bezit is van rijbewijs B.

Wij bieden:
• een hecht team van 13 medewerkers en 5 stagiairs in een informele, transparante
en goede werksfeer;
• een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en inbreng;
• een marktconform salaris (Schaal 10 of 11 CAO Adviesorganisaties Jeugd en
Onderwijs);
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vakantiegeld (8%) en
een eindejaarsuitkering (8%);
• een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.
De sollicitatiegesprekken vinden op woensdag 28 april plaats. Voor meer informatie over
deze vacature kun je terecht bij directeur Giel van Strien: 010 276 26 26. Je motivatie en
cv kun je voor 24 april mailen naar: giel@passionatebulkboek.nl.
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