Platform C wil alle inwoners van de stad Amstelveen en de regio Amstelland in staat stellen zich
optimaal op het brede vlak van kunst, kennis en cultuur te ontwikkelen. Ongeacht herkomst,
achtergrond en levensfase. Platform C vergroot de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur en
opent de deur naar de kracht van verbeelding en creativiteit. Dit voor iedereen bereikbaar maken is
onze missie.
De afdeling Muziek, Dans en Theater van Platform C heeft als uitgangspunten: jong beginnen, veel
samenspelen, veel optreden. De gedeelde passie voor muziekonderwijs vormt daarvoor de basis.
Met een keur aan ensembles, orkesten en (pop)bands worden ieder jaar weer diverse optredens
verzorgd.
Platform C zoekt een:
Docent Viool/Strijkorkest (circa 8 lesuur per week)
Lesdag(en) in overleg, bij voorkeur woensdag en vrijdag.
Je profiel:
• Je bent in het bezit van een afgeronde vakopleiding met een gedegen kennis van de didactiek
en methodiek op het gebied van vioolonderswijs.
• Je beschikt over een teammentaliteit waarmee je een actieve bijdrage wil leveren binnen het
docententeam in het algemeen en de strijkerssectie in het bijzonder.
• Je hebt ervaring in het werken met groepen en met het lesgeven aan leerlingen op alle
niveaus vanaf 4 jaar.
• Je hebt affiniteit met het lesgeven aan (jonge) kinderen.
• Je hebt een ondernemende instelling, om binnen de zich ontwikkelende organisatie actief
met vernieuwingen aan de slag te gaan.
• Je hebt een duidelijke visie op de didactiek van kunsteducatie in het algemeen en
vioolonderwijs in het bijzonder.
• Affiniteit met en bereidheid om werkzaam te zijn binnen onderwijsprojecten in/voor het
primair en voortgezet onderwijs is een pré.
• Ervaring met het leiden van een strijkorkest is een pré
Je beschikt over:
• Affiniteit met de uitgangspunten van de school
• Goede communicatieve vaardigheden
• Zelforganiserend vermogen
• Gevoel voor ondernemerschap binnen de context van een vaste organisatie
• Een flexibele instelling
• Het vermogen tot persoonlijke reflectie en groei

Wij bieden:
• Een enthousiast team waarin veel wordt samengewerkt
• Veel ruimte voor ontwikkeling
• Een creatieve werkomgeving
• Een Overeenkomst van Opdracht voor een jaar
• Een marktconforme beloning op zzp-basis
Interesse?
Stuur je sollicitatie (motivatie + cv) of eventuele vragen vóór 23 augustus 2022 naar het
directiesecretariaat via: vacature@platform-c.nu
Sollicitatiegesprekken zijn ingepland in week 35/36 (29 aug t/m 10 sept).

