CAST is op zoek naar jou
CAST promoot het belang van ruimtelijke kwaliteit in de regio Tilburg. Dat doen we met een dynamisch
en veelzijdig programma, samen met onze partners: gemeenten, ontwikkelaars, architecten, bouwers en
bewoners. We organiseren debatten, tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen.
We nemen een actieve, stimulerende, kritische en inspirerende rol in bij het bevorderen van een
innovatief ontwerpklimaat. Daarvoor zoeken we een aanvulling voor ons team van programmamakers.
Ben jij degene die we zoeken?









Ben jij communicatief, ondernemend, innovatief, grensverleggend en begaan met de ruimtelijke
omgeving? Kortom een wereldverbeteraar in de dop?
Kun jij weloverwogen een plan uitstippelen en een doel behalen? Kun je daarbij abstracte
ideeën en inhoud vertalen naar concrete activiteiten waarbij je het specifieke publiek voor ogen
hebt?
Kun je mensen verbinden en met jouw passie enthousiasmeren?
Ben jij niet bang om in de schijnwerpers te staan?
Weet jij wat er speelt in Tilburg en omgeving? Heb je interesse in de actuele ontwikkelingen op
het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, lokaal en landelijk?
Heb je een opleiding genoten of praktijkervaring opgedaan op het vlak van architectuur,
architectuurgeschiedenis, stedenbouw? Of heb je een andere achtergrond die perfect past bij
wie we zoeken?
Ben je tot slot flexibel, proactief en kun je buiten gebaande paden opereren?

Dan zoeken we jou!
Met het team van CAST ga je werken aan:






het bedenken, initiëren, opstellen en uitvoeren van projectplannen (van idee tot realisatie)
het verzorgen van communicatie.
Het opbouwen en in stand houden van contact met subsidiënten en sponsoren.
het schrijven van beleidsplannen, jaarprogramma’s en subsidieaanvragen.

Wat krijg je ervoor terug?







Een leuke baan met heel veel vrijheden, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen.
Een enthousiast team in een informele omgeving.
Uitgangspunt is een 16-24 urige werkweek.
Jaarcontract met uitzicht op vast contract.
Salaris passend bij de sector, afhankelijke van kennis en ervaring. (vertrekpunt is de CAO
Kunsteducatie, salarisschaal 8)

Wij komen graag zo snel mogelijk in contact met geschikte kandidaten! Neem voor meer informatie
contact op met Meggie Bessemans, tel. 06-23061089 of stuur je vraag naar secretariaat@castonline.nl.
Ben je enthousiast, mail dan je motivatie met CV vóór 25 december naar secretariaat@castonline.nl.

