Voor de ontwikkeling en implementatie van haar activiteiten is onze Dansvakopleiding op zoek
naar een

Coördinator Medisch Team (circa 0,4 FTE)
Wat ga je doen?
• Je coördineert alle benodigde faciliteiten om het medisch team van de
Dansvakopleiding optimaal te ondersteunen.
• Je bent hierin spin in het web. Het medisch team bestaat uit een kinderarts,
orthopeden, fysiotherapeuten, oefencoach en voedingsdeskundige.
• Je coördineert de medische zorg ten behoeve de leerlingen en studenten van de
Dansvakopleiding.
• Je regelt hiervoor afspraken en spreekuren.
• Je plant en ondersteunt vergaderingen van het medisch team, je verzorgt de
voorbereiding hiervan en maakt verslagen van deze vergaderingen.
• Je bent schakel tussen het medisch team en de directie en het docententeam van
de Dansvakopleiding.
Wat neem je mee?
• Je hebt ervaring als coördinerend medewerker bij een (kunst) onderwijsinstelling.
• Je weet jouw werkzaamheden zelfstandig in te delen en weet hierbij de juiste
prioriteiten te stellen.
• Je toont eigenaarschap en pro-activiteit voor het uitvoeren van taken en
werkafspraken.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een
dienstverlenende opstelling.
• Je bent digitaal- en computervaardig.
• Je hebt bij voorkeur kennis van medische terminologie en bent op de hoogte van
privacy wetgeving ten aanzien van vertrouwelijke data.
• Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Je mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is
goed.
• Je hebt affiniteit met dans en onze doelgroep.
Wat bieden we jou?
• Een dynamische en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving in
Amare, het cultuurpaleis van Den Haag.
• Je ontvangt een salaris tot € 3549,30 bruto per maand bij een volledige werkweek
(schaal 8 van de cao-hbo). De hoogte van je salaris hangt af van je opleiding en
werkervaring.
• De cao-hbo kent een ruime verlofregeling, 8% vakantietoeslag en 8,3%
eindejaarsuitkering.
• Daarnaast is het mogelijk om arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.
Over ons
Binnen het Koninklijk Conservatorium staat niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling Het
Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vormen
samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij verzorgen HBO-bachelor en masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden
minoren, wetenschappelijke masters en een PhD-programma.
Koninklijk Conservatorium Dans maakt deel uit van de faculteit Muziek en Dans van de
Hogeschool der Kunsten. Dans heeft een doorlopende leerlijn van vier onderdelen, deze
staan allen in dienst van de ontwikkeling tot professioneel uitvoerend danskunstenaar.
Vanaf het oriëntatie programma tot en met de bachelor fase wordt de link gelegd met de
visie van de school, het opleiden van de danser van de toekomst: “Een danser met een
beheersing van de academische ballettechniek, met een open creatieve blik, muzikaliteit,
vakmanschap, passie en ambitie.” Dagelijks dansonderwijs wordt gecombineerd met het

dagelijkse rooster van basisonderwijs en voortgezet binnen de School voor Jong Talent.
De dansopleiding wordt afgerond met het programma Bachelor Dans. Bachelor Dans is
ook toegankelijk voor studenten die een gelijkwaardige (voor)opleiding elders hebben
genoten. Dansstudio’s en school bevinden zich in een eigen gezamenlijk domein binnen
het Koninklijk Conservatorium, gehuisvest in Amare .
Interesse?
Meer informatie over het Koninklijk Conservatorium is te vinden op onze website
www.koncon.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met
Catharina Boon, adjunct directeur Dans via c.boon@koncon.nl Sollicitaties, vergezeld
van een curriculum vitae en motivatiebrief ontvangen we graag uiterlijk 25 mei 2022 via
werving@hdkdenhaag.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats aan het begin in de
maand juni 2022.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Het delen van deze vacature in jouw netwerk
natuurlijk wel.
Binnen de Hogeschool der Kunsten werken we aan een gemeenschap waarbij diversiteit
en inclusie als uitgangspunt gelden. We willen dat binnen onze Hogeschool het unieke
van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. We nodigen je daarom van harte uit om
te solliciteren en zijn benieuwd naar wie jij bent.

