CODA-functieprofiel
1. Functiebenaming: Vakspecialist Educatie
Sector: Publiek
2. Plaats in de organisatie
- ontvangt leiding van de manager
- bijzonderheden: projectmedewerker/projectleider
3. Doelstelling van de functie
Promoten van de mogelijkheden en activiteiten van CODA naar doelgroepen en individuele
gebruikers en bezoekers.
4. Hoofdtaken en deeltaken
- Uitvoeren van rondleidingen, introducties en onderwijsprogramma’s
▪ geeft rondleidingen aan groepen, houdt introducties, geeft lezingen en
verzorgt zowel intern als extern onderwijsprogramma’s
- Ontwikkelen en programmeren van een educatief aanbod
▪ verantwoordelijk voor het ontwikkelen, programmeren en (laten) uitvoeren
van lezingen, cursussen en bijeenkomsten in het kader van ontmoeting en
debat
- Organiseren en uitvoeren van evenementen
▪ verantwoordelijk voor programmering, organisatie en uitvoering van
evenementen gekoppeld aan lokale en nationale thema´s die aansluiten bij
het CODA-aanbod
- Public Relations
▪ schrijven van teksten t.b.v. persberichten, flyers, folders etc.
5. Externe en interne contacten
- Heeft externe contacten die relevant zijn voor het uitoefenen van de functie, zowel met
individuen als met bedrijven en instellingen zoals de gemeente, CPNB, het PO en VO etc.
- Heeft interne contacten met medewerkers binnen het team en functioneel contact met
collega’s uit andere teams.
6. Kenniseisen
Werk- en denkniveau
- hbo
- PABO
- hbo communicatie
- Digitale vaardigheden
- Communicatieve vaardigheden
- Uitdrukkingsvaardig zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en Engelse taal
- MS Office en e-mail
- Culturele interesse
- Vaardigheden op het gebied van projectmatig werken
- Kennis van media-educatie
7. Functiecompetenties
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Kwaliteitsgerichtheid

-

Creativiteit
Samenwerken
Initiatief
Organiseren van eigen werk
Sociabiliteit
Sensitiviteit
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Passie voor bezoekers en klanten, voor kunst, cultuur, literatuur, poëzie, historie en erfgoed vormen
het CODA DNA. Dat DNA is herkenbaar voor al onze klanten en bezoekers. Het maakt CODA uniek en
trots. Het CODA DNA omvat kerncompetenties en transitiecompetenties. Online lees je er meer over.

