
VACATURE Programmamaker CAST (16 uur p/w) 
 
CAST zoekt per direct een enthousiaste programmamaker met affiniteit voor architectuur en stedelijke 
ontwikkeling. Een gedreven projectleider die bekend is met regio Tilburg. We zoeken versterking van ons 
team voor de organisatie van een aantal toffe nieuwe opdrachten die in het verschiet liggen. 
 
CAST is het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.  
CAST heeft als doel om aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en een positieve impact 
te hebben op de ruimtelijke kwaliteit in regio Tilburg. CAST realiseert hiervoor een dynamisch en veelzijdig 
programma. We organiseren o.a. stadsdebatten, talkshow BOUWSTOF, excursies, netwerkmeetings, 
interventies en publieke evenementen. Dit doen we samen met en voor onze partners: gemeenten, 
ontwikkelaars, architecten, bouwers en bewoners. We nemen een actieve, stimulerende, kritische en 
inspirerende rol in bij het bevorderen van een innovatief ontwerpklimaat.   
 
We zoeken  
een enthousiaste programmamaker (voor 16 uur per week, jaarcontract, met mogelijkheid op verlenging) die 
ons team komt versterken. Heb je een opleiding genoten of praktijkervaring opgedaan op het vlak van 
architectuur, architectuurgeschiedenis, stedenbouw? Dat is zeker een pré, maar er zijn meer achtergronden 
die passen bij de programmamaker wie we zoeken.  
 
We zoeken jou als je: 

 Communicatief, ondernemend, innovatief, grensverleggend en begaan bent met de 
ruimtelijke  omgeving;  

 Een goede projectleider bent die doelen en deadlines weet te halen; 

 Abstracte ideeën en inhoud kunt vertalen naar concrete activiteiten waarbij je het specifieke publiek 
voor ogen hebt;   

 Mensen kunt verbinden en enthousiasmeren;   

 Weet wat er speelt in Tilburg en omgeving. Interesse hebt in de actuele ontwikkelingen op  het 
gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, lokaal en landelijk;    

 Flexibel en proactief bent en buiten gebaande paden opereren?  
 
Met het team van CAST ga je werken aan:   

 Het bedenken, initiëren, opstellen en uitvoeren van projectplannen (van idee tot realisatie). 

 Het presenteren en organiseren van actuele stadsgesprekken. 

 Het verzorgen van communicatie (social media, geschreven pers, website etc.). 

 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 veel vrijheden.   

 Een enthousiast team in een informele omgeving.   

 Een jaarcontract voor 16 uur per week (met de mogelijkheid tot verlenging). 

 Salaris marktconform en passend bij de sector, afhankelijk van kennis en ervaring.  
 
 
Wij komen graag zo snel mogelijk in contact met geschikte kandidaten! Neem voor meer informatie contact 
op met Peter van Schie, tel. 06-13223750 of stuur je vraag naar secretaris@castonline.nl.   
Ben je enthousiast, mail dan je motivatie met CV vóór 28 november naar secretariaat@castonline.nl.  
 


