Koninklijk Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO bachelor- en
masteronderwijs, diverse vooropleidingen en, in samenwerking met de Universiteit Leiden
keuzevakken en een PhD-programma.
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste
conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met
traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en
topdansers lesgeven. Ons onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en
presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties,
instellingen en vakgenoten. De leeromgeving en de professionele muziek- en danspraktijk
lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd op de sterke driepoot van
onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen het DNA van ons instituut.
De jazzopleiding van het KC is een belangrijke leverancier van musici die optreden op de
belangrijkste podia in binnen en buitenland. Er is een levendige samenwerking tussen de
opleiding en de beroepspraktijk. Studenten staan al tijdens hun opleiding op vele podia.
De Big Band van het KC treedt op in binnen- en buitenland en op internationale
concoursen slepen we vele prijzen in de wacht.
Vanwege het vertrek van de huidige medewerker hebben wij een vacature voor de functie
van
Medewerker producties Jazz (0,3 fte)
die in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd de projecten en producties van de
Jazzafdeling organiseert.
De functie
- Coördineren en organiseren van projecten en producties binnen en buiten het
KC, zoals bigbandprojecten, combo’s, masterclasses, open dagen en
presentaties.
- Coördineren van de concertproducties en onderzoeken van nieuwe
concertlocaties
- Opstellen van projectplannen, roosters en draaiboeken en het informeren van alle
betrokkenen hierover.
- Opstellen, bewaken en evalueren van budgetten.
- Signaleren en oplossen van knelpunten.
- Ondersteunen van werkzaamheden op het gebied van communicatie en PR.
Jouw profiel
- Uitstekende organisatorische en probleemoplossende vaardigheden.
- Kennis van de Jazz muziek, nationaal en internationaal.
- Inzicht in de organisatie van het HBO-muziekonderwijs.
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
- Vaardigheid in het opstellen en bewaken van budgetten en projectplannen.
- Goede sociale vaardigheden, zelfstandig, pragmatisch, besluitvaardig en
stressbestendig.

Wat bieden wij?
Het KC biedt jou een dynamische functie in een inspirerende en informele werkomgeving
met veel mogelijkheden voor eigen inbreng. Indiensttreding vanaf 15 augustus 2019. Het
dienstverband is in eerste instantie voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
De tijdsbesteding is gemiddeld 12 uur per week (0,3 fte), maar kan variëren afhankelijk
van de geplande producties.
De functie is ingedeeld in schaal 8 van de cao-hbo. De cao-hbo kent verder een jaarlijkse
vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal vakantiedagen
dat grotendeels tijdens de schoolvakanties wordt opgenomen, een goede
pensioenregeling, aantrekkelijke studie-en ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijkheid
om tegen gunstige premies deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Informatie en sollicitatie
Informatie over het Koninklijk Conservatorium is te vinden op onze website:
www.koncon.nl. Nadere inlichtingen over de functie zijn in te winnen bij Yvonne Smeets,
waarnemend hoofd Jazz, y.smeets@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum
vitae, kunnen tot uiterlijk 23 juni 2019 worden gericht aan werving@koncon.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste week van juni 2019.

