
 
Vacature programmeur concerten (Cultuur) m/v (16 uur) 
 
Compass Uden is overtuigd van de kracht van jongeren en de verbindende waarde van cultuur. Wij 
faciliteren jongeren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst en creëren daarmee kansen op een 
goede plek in de samenleving en een zo groot mogelijke beleving van geluk.  
 
Compass Uden biedt professioneel jongerenwerk en cultuuraanbod in Gemeente Uden. Als 
onderdeel daarvan exploiteren we Jongerencentrum MC en podium De Pul.  
De Pul is één van de oudste podia van Nederland en won tijdens ESNS 2019 het VNPF IJzeren 
Podiumdier voor ‘Beste Podium 2018’.  
 
Doel van de functie 
De programmeur concerten is een bevlogen en gedreven professional en zorgt voor het ontwikkelen, 
uitvoeren en extern uitdragen van het programma van De Pul.  
  
Kerntaken 

 De programmeur is op de hoogte van aanbod, trends en ontwikkelingen binnen de 
popmuziek en is in staat dit om te zetten naar een divers cultureel jaarprogramma van De 
Pul, met een goede balans tussen vernieuwend, populair en aanstormend talent.   

 De programmeur onderhoudt goed contact met boekingskantoren, managers en collega’s 
binnen de beroepsgroep. Je weet wanneer, in welke situatie en met welke persoon hij 
contact op moet nemen om tot keuzes te komen.  

 De programmeur kan improviseren en een creatieve aanpak en oplossingen bedenken, kan 
snel inspelen op veranderende behoeften en kan snel schakelen.  

 De programmeur maakt van het jaarplan een gefaseerde activiteitenplanning. 
 De programmeur stemt programma af met de PR-medewerker en heeft een actieve rol in de 

publiekswerving.   
 De programmeur overziet de gevolgen van het eigen handelen en is in staat die helder uiteen 

te zetten en toe te lichten.  
 

  



Universele taak van iedere functie 
 Actief deelnemen aan overleggen en komen met verbetervoorstellen. 
 Het verrichten van voorkomende, andere dan bovengenoemde werkzaamheden, voor zover 

deze redelijkerwijs mogen worden verwacht. 
 

Kernwaarden 
Wij verwachten van iedere medewerker de volgende kernwaarden die aansluiten bij onze visie:  
Betrokkenheid (verbonden voelen en loyaal zijn aan de organisatie, de collega’s en het werk).  
Flexibiliteit (Het gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende patronen zoals: omgeving, 
werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen).  
Actiegerichtheid (het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Zoekt 
kansen en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar).  
Sociaal (gemakkelijk onder de mensen begeven, op andere mensen afstappen en mengen op een 
natuurlijke wijze in ontmoetingen van netwerk, doelgroep en collega’s).  

 
Positie 

 Je ressorteert hiërarchisch onder de directeur en wordt functioneel aangestuurd door de 
organisatieregisseur. 

 Je werkt intensief samen met de preproductiemedewerker, de junior programmeur en de PR 
& Marketing medewerker.  

 
Opleidings- en ervaringseisen 

 HBO werk- en denkniveau. 
 Beschikt over een uitgebreid en relevant netwerk. 
 Op de hoogte van aanbod, trends en ontwikkelingen binnen de popmuziek (landelijk en 

specifiek voor de regio).   
 Kennis van de diverse doelgroepen van De Pul 

  
Competenties  

Leervermogen Zoekt regelmatig naar (nieuwe) kennis en vaardigheden en heeft het 
vermogen om te leren van situaties en ervaringen.  

Commercieel 
handelen 

Vanuit kansen handelen in de markt, en oog en gevoel hebben voor wat er 
in de markt gebeurt, om hier maximaal van te profiteren.  

Plannen en 
organiseren 

Plant op een effectieve manier tijd en middelen in, om zodoende gestelde 
doelen te bereiken.  

Netwerk Het ontwikkelen en verstevigen van relaties en netwerken, die van pas 
kunnen komen om doelstellingen te realiseren.  

 
Reageren 
Ben je op zoek naar afwisselende functie met ruimte voor zelfstandigheid en initiatief en herken je 
jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan jouw motivatie (vermeld vooral je kennis, ervaring en passie 
voor de functie) en CV vóór 20 augustus naar gijs@compass-uden.nl o.v.v. “Vacature programmeur”. 


