
 

 

 

 

Vacature Medewerker Ondersteuning 
 

Platform C 

Platform C gelooft dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervullen in het leven van jong en oud. Het biedt 
mensen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen en stelt hen in staat om met en van elkaar te leren. Vanuit 
deze overtuiging maakt Platform C actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk, samen met haar partners 
in Amstelveen en de regio Amstelland. 
 

Voor onze afdeling bedrijfsvoering zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 

 

Medewerker Ondersteuning 

(0,2 fte, flexibele werktijden) 

 

Bij Platform C krijgt iedere deelnemer, jong en oud, de kans om het beste uit zichzelf te halen op het gebied 

van muziek, dans, theater, educatie en kunst. Zo worden er cursussen en workshops gegeven en is er een 

podium waar je alles wat je leert met anderen kunt delen. Platform C is ook dé plek waar iedereen, ongeacht 

vooropleiding, de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. Denk aan 

taalcursussen, creatieve cursussen als schilderen en beeldhouwen, muziek en dans, van klassiek ballet tot en 

met streetdance. Naast het uitgebreide culturele programma biedt Platform C ook diverse ruimtes om te 

huren, met voorzieningen naar keuze. Met onze theaterzaal, dansstudio, (muziek)lokalen, vergaderruimtes, 

atelier en kookstudio bieden wij ruimte voor uiteenlopende evenementen: concerten, voorstellingen, 

presentaties, trainingen, vergaderingen, muziekrepetities, kooklessen en creatieve workshops. 

 

De Medewerker Ondersteuning houdt zich bezig rond ons gebouw aan het Stadsplein, zodat gebruikers en 

bezoekers op een veilige en plezierige wijze van het pand en de overige voorzieningen gebruik kunnen maken. 

Het werk vindt voornamelijk plaats in het weekend en soms 's avonds tijdens de week. 

 

Je werkzaamheden in het kort: 

-  Ondersteunen bij baliewerkzaamheden en administratieve taken  
-  Ondersteunen bij evenementen  
-  Verrichten van huishoudelijke taken  
-  Soms openen en sluiten van het gebouw 

 
Wie ben jij 

- Jij bent samenwerkingsgericht 

- Jij bent klantgericht 

- Jij bent flexibel 

- Jij bent pro-actief 

- Jij bent oplettend 

- Jij hebt probleemoplossend vermogen 

- Jij hebt een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Wat bieden wij 

- Een baan met veel contact met klanten  
- Kundige, behulpzame en leuke collega’s  
- Een locatie in het centrum van Amstelveen dicht bij winkels en horecavoorzieningen en met 

uitstekende bus- en tramverbindingen  
- Deel uitmaken van het het culturele leven in Amstelveen  
- Een marktconform salaris binnen de CAO Kunsteducatie (schaal 3) 



 

 

 
 
 
Informatie  
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Alastair Maw, hoofd bedrijfsvoering 
alastairmaw@platform-c.nu 

Solliciteren en selectieprocedure 
Wanneer deze functie je aanspreekt, mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 2 april 2023 aan 
vacature@platform-c.nu. De sollicitatieronde is in de weken van 2 en 9 april 2023.  
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