Hoogt on Tour is op zoek naar jou!

Transporteur voor educatiematerialen
(M/V/X, gemiddeld 12 uur per maand op oproepbasis, per direct)
Wij zoeken betrouwbare en flexibele collega’s die op oproepbasis materialen voor de educatieve
programma’s van Hoogt on Tour kunnen brengen naar en ophalen van scholen en andere locaties. Dit
kan, afhankelijk van de workshop/benodigde materialen, met de fiets of met je eigen auto. Je werkt
met paklijsten en gaat zorgvuldig om met de materialen. Je komt in een pool met andere transporteurs
en werkt in opdracht van de coördinator educatie. Er zijn drukke en rustige periodes. De pieken liggen
meestal in het voor- en najaar.
Dit ga je doen:
•

Materialen vervoeren tussen het kantoor van Hoogt on Tour (Nijverheidsweg 16C in Utrecht)
en de locaties waar lessen en workshops worden gegeven.

Dit ben jij:
•
•
•
•

Je hebt een flexibele instelling.
Je weet je weg te vinden in een school, ook al zit bijvoorbeeld de conciërge niet op diens post.
Je bent accuraat en verantwoordelijk.
Je beschikt over een auto of bakfiets, of bent bereid gebruik te maken van de bakfiets van
Hoogt on Tour

Dit bieden we jou:
•
•
•
•

Een dienstverband in de vorm van een oproepcontract voor onbepaalde tijd.
Een vergoeding van € 10,34 per uur. Daarnaast ontvang je een vakantietoeslag.
Eventuele onkostenvergoeding voor brandstof/elektriciteit.
De mogelijkheid om naar hartenlust onze films te bezoeken.

Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor
iedereen. Daarom verwelkomen wij mensen die ons helpen de samenleving beter te representeren
van harte.
Geïnteresseerd?
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV óf een korte motivatie naar info@hoogt.nl o.v.v.
‘vacature transporteur educatie’. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Linda Eversteijn op 030-2312216 of educatie@hoogt.nl.

Hoogt on Tour is op zoek naar jou!

Meer over Hoogt on Tour
Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires
en klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie
en verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en
wekelijks in het Werkspoorkwartier en op andere toffe plekken in de stad.
Hoogt on Tour heeft de ambitie om op een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier in Utrecht te
vestigen, als onderdeel van de Machinerie, het podium voor film en beeldcultuur te worden. Naast film
zullen we ook daar speciale aandacht besteden aan educatie, nieuwe makers en andere visuele
uitingen op het gebied van bewegend beeld.
Cultureel ondernemerschap is voor Hoogt on Tour van groot belang. De medewerkers zijn
ondernemend en zien kansen voor onze organisatie, ook met betrekking tot nieuwe partners, nieuwe
markten en nieuwe doelgroepen. Daarom werken we ook veel samen met andere partijen zoals
kunstenaars en instellingen. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je op www.hoogt.nl.

