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 Cultuurpodium
De Pul.
Wij verwachten van iedere medewerker de volgende kernwaarden die aansluiten bij onze visie:
Betrokkenheid (verbonden voelen en loyaal zijn aan de organisa e, de collega’s en het werk).
Flexibiliteit (Het gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende patronen zoals: omgeving, werkwijzen, werk jden,
taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen).
Ac egerichtheid (het uit eigen beweging ondernemen van ac es en doen van voorstellen. Zoekt kansen en ziet
kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar).
Oplossingsgericht (het zelfstandig signaleren van uitdagingen en alles op alles zeDen om (samen) tot een oplossing te
komen).
De Pul, opgericht in 1968, is onderdeel van S ch ng Compass. De Pul biedt Uden en omgeving een plek om te genieten
van concerten, lms, dance-events en andere culturele ac viteiten. De Pul staat voor gezelligheid en memorabele
momenten. Door een divers programma is er voor iedereen wat wils in De Pul. Onder andere Doe Maar, Ronnie Flex, De
Dijk en Chef’Special stonden in de lente én in de bloei van hun carrière op ons podium. In 2018, toen De Pul 50 jaar
bestond, werd het podium dan ook bekroond tot Poppodium van het Jaar door de Vereniging Poppodia en Fes vals
(VNPF). Belangrijke waarde binnen de organisa e is het werken met en opleiden van ruim 100 vrijwilligers.
Doel van de func e
Voor poppodium De Pul zoeken we ‘het gezelligste schaap met vijf poten’, dat met zelfvertrouwen ons team van
vrijwilligers op concert- en danceavonden ondersteunt. Je moet kennis hebben van techniek (met name op het gebied
van audio) en je hebt gastvrijheid (ook aan de horeca-kant) hoog in het vaandel.
Kerntaken
Is aanwezig bij 2 produc es per week (vrijdag en zaterdag) en begeleid de (vrijwillige) ploeg van personeel
jdens de produc e, op een coachende manier.
Kan (waar nodig) op technisch gebied bijspringen in de opera e, met name op het gebied van audio.
Doet eenvoudig onderhoud aan licht/geluidsinstalla es door de week en/of schakelt waar nodig externe
par jen in.
Universele taak van iedere func e
Ac ef deelnemen aan overleggen en komen met verbetervoorstellen.
Het verrichten van voorkomende, andere dan bovengenoemde werkzaamheden, voor zover deze
redelijkerwijs mogen worden verwacht.
Posi e
Je ressorteert hiërarchisch onder de directeur en wordt func oneel aangestuurd door de organisa eregisseur.
Je werkt intensief samen met de preproduc e-medewerker, de bedrijfsbeheerder en de vrijwilligers
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Opleidings- en ervaringseisen
MBO werk- en denkniveau.
Kennis van en inzicht in hoe een poppodium werkt en/of hier in willen leren.
Kennis en inzicht in podiumtechniek (met name audio is een pré).
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Func epro el produc eleider met technisch en sociaal inzicht
(15 uur per week)

Wat bieden wij
Salari niveau schaal 6.3 CAO Sociaal Werk (bruto salaris op basis van 36 uur 2.550 euro)
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde jd (jaar) met uitzicht op onbepaalde jd
Deelname in Individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en jd
(bovenwe elijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of
opnemen.
Vergoeding woon-werkverkeer.
Een inspirerende werkomgeving, met een team van gezellige en betrokken collega’s en vrijwilligers.
Competen es
Vakmanschap

Beschikt over de juiste inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigen om de func e te
kunnen beoefenen.

Groepsgericht
leiderschap

Het zorgdragen dat het groepsdoel het gezamenlijke doel wordt.

Aanpassingsvermogen

Kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende patronen, zoals omgeving, werkwijzen,
werk jden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen
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Interesse?
Solliciteren kan middels een mo va ebrief en CV voor maandag 26 april 2021 gericht aan Gijs de Louw
(gijs@compass-uden.nl). We organiseren met maximaal vier kandidaten een speeddate op 30 april van 13.30-14.30u.
Het tweede gesprek hee plaats op maandag 3 mei tussen 14.00-15.00u.

