Vacature programmacoördinator Bridge to the Future
De Stichting War Requiem - Bridge to the Future organiseert jaarlijks de Conferentie Bridge to the
Future. De conferentie gaat over actuele vraagstukken rond oorlog en vrede en is een inhoudelijk en
inspirerend onderdeel van het programma van de Herdenking van de Slag om Arnhem. Onderwerp,
opzet en sprekers zijn zowel interessant voor volwassenen als voor jongeren.
e

De volgende conferentie vindt plaats tijdens de 75 Herdenking, op vrijdagmiddag 20 september 2019.
Het thema zal verband houden met de relatie met Duitsland.
Voorafgaand aan de conferentie organiseert de Stichting onder de titel Bridge to the Future – Be
Aware een reeks gastlessen en lunchcolleges over het thema voor leerlingen en studenten op Vwoscholen, Hbo-instellingen en de universiteiten in Nijmegen en Wageningen.
Daarnaast zijn er plannen om in samenwerking met Bridge to Liberation in juni 2019 zgn. Liberty-talks
te organiseren en om in september 2019 opnieuw een filmprogramma te realiseren rondom het thema
in samenwerking met Focus Filmtheater.
Bovendien zal Het Gelders Orkest in het kroonjaar 2019 in samenwerking met de Stichting wederom
het War Requiem van Benjamin Britten uitvoeren als Herdenkingsconcert.
In verband met het vertrek van de huidige coördinator zoekt het bestuur een

programmacoördinator (freelance)
Taken
• ondersteunt het bestuur bij de activiteiten die de Stichting initieert dan wel organiseert, met
name de jaarlijkse conferentie, de daaraan gerelateerde activiteiten voor jongeren en de
kunstzinnige manifestaties, waaronder eens in de vijf jaar de uitvoering van het War Requiem,
•

bewaakt het traject van de keuze van het thema van de conferentie tot de uiteindelijke
uitwerking en realisatie daarvan in een aantrekkelijk en hoogstaand programma dat past
binnen de uitgangspunten van de Stichting,

•

legt met de voorzitter dan wel andere bestuursleden contacten met potentiële sprekers en
andere medewerkenden aan de conferentie, onderhoudt de vervolgcontacten, zorgt voor
naleving van de gemaakte afspraken en voor een goed verloop van de conferentie,

•

draagt zorg voor het beschikbaar komen van informatie over het thema en de sprekers ten
behoeve van de promotie van de conferentie en de werving van deelnemers,

•

onderhoudt contacten met culturele gezelschappen over het programmeren van kunstzinnige
manifestaties in samenwerking met de Stichting,

•

ontwikkelt met de bestuursleden verbonden aan onderwijsinstituten en de coördinator van het
jongerentraject Be Aware aanvullende activiteiten vanuit de Stichting voor en door jongeren,

•

onderhoudt contacten met Focus-filmtheater voor het selecteren en vertonen van films over
het conferentiethema voorafgaand aan de conferentie,

•

zorgt, in samenwerking met de medewerker communicatie, voor de algemene communicatie
over de Stichting en haar activiteiten, via de website, nieuwsbrieven en andere
communicatiemiddelen en –kanalen,

•

zorgt, in samenwerking met de medewerker communicatie en derden die de Stichting hierbij
ondersteunen, voor de promotie van de activiteiten van de Stichting, met als doel deelnemers
en bezoekers te werven onder de beoogde doelgroepen,

•

ondersteunt de penningmeester bij de subsidieaanvragen en fondsenwerving,
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•

werft vrijwilligers en stuurt beschikbare vrijwilligers aan binnen door het bestuur aangegeven
kaders,

•

onderhoudt contacten met andere organisaties in de Airborne Regio waarmee de Stichting
samenwerkt, zoals met name Bridge to Liberation, YOUCEE en het Airborne Museum,

•

onderhoudt contacten met sponsors over hun mogelijke aandeel in voorbereiding, invulling en
uitvoering van het programma en draagt zorg voor vermelding van beeldmerk/ logo’s van
sponsors en fondsen in daarvoor in aanmerking komende uitingen.

Profiel
• je hebt een sterke affiniteit met de doelstelling en activiteiten van de Stichting,
•

je hebt zowel conceptuele als organisatorische vaardigheden, bent geschikt als
sparringpartner en adviseur van het bestuur,

•

naast communicatieve en relationele vaardigheden heb je een hoge kwaliteitsnorm, ben je
slagvaardig en zorgvuldig, alsmede een teamspeler,

•

je beschikt bij voorkeur zowel over een relevant netwerk in de regio als landelijk.

Je werkt samen met de voorzitter en andere bestuursleden van de Stichting, met de coördinator van
het jongerentraject, externe partners en vrijwilligers die door jou geworven en aangestuurd worden.
Interesse?
Het bestuur streeft ernaar voor eind oktober een besluit te nemen over de invulling van de vacature.
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan vóór 12 oktober a.s. een motivatie en een CV naar
info@bttf.nl t.a.v. de voorzitter van het bestuur, de heer Geert Corstens. Voor inlichtingen over de
functie kun je hem na 7 oktober bereiken op 06 22 40 83 03. Je kunt ook bellen met de huidige
programmacoördinator Dick van der Meer, 06 54 37 22 05.
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is een ideële stichting en heeft beperkte middelen
beschikbaar voor professionele ondersteuning, waaronder deze opdracht. Uitgaande van een
gematigd tarief is in het budget voor 2019 een vergoeding opgenomen voor ca. 200 uur.

De Stichting War Requiem – Bridge to the Future neemt actief deel aan
het samenwerkingsverband binnen de Airborne Regio en gebruikt
daarbij nevenstaand beeldmerk voor haar activiteiten.
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