
 

Gastvrij huis voor artiesten, kunstenaars, publiek en huurders ● 270 voorstellingen per jaar ● twee grote theaterzalen (905 

en 474 stoelen) ● een vlakkevloerzaal (225 stoelen) ● theaterdiners, congressen en evenementen ● film (116 stoelen) ●  

theatercafé Hopper ● cultuureducatie ●  De Lawei Producties ● Theater- en muziekfestival Simmerdeis ● beeldende kunst 

in De Galerij ●  80 vaste medewerkers ● 160.000 bezoekers per jaar 

 
 
 
Door het vertrek van een van haar medewerkers is Schouwburg De Lawei per direct op zoek naar 
een 
 

coördinator beeldende kunst  
(m/v) voor 14 uur (0,39 fte) per week 
 
om ons in het komende seizoen te ondersteunen bij de uitvoering van exposities. 
 

Onze kandidaat is een leuke vlotte, frisse, duizendpoot met een goede presence en een gastvrije instelling die goed kan 

schakelen tussen kunstenaars, bezoekers en collega’s. Je bent sterk in organiseren en communiceren en steekt de handen 

uit de mouwen bij de opbouw van exposities. Je staat stevig in je schoenen, houdt van zelfstandig werken en zoekt de 

uitdagingen op. Bovenal heb je een groot cultureel hart, in dit geval met name gericht op de beeldende kunsten. 

 

Geboden wordt 

Een uitdagende functie bij een ambitieuze schouwburg. De Lawei is er voor iedereen. Wij vinden diversiteit en inclusie op de 

werkvloer belangrijk. De werkomgeving biedt variatie en uitdaging en geeft ruimte voor creativiteit en initiatief. Deze functie 

biedt een grote mate van zelfstandigheid en mogelijkheden voor het uitbreiden van je culturele netwerk. Het gaat (voorlopig) 

om een tijdelijke invulling. Conform de CAO Nederlandse Podia valt deze functie in schaal 5.  

 

Vacature en informatie: 

Aanmelden kan voor maandag 20 september a.s. via: personeelszaken@lawei.nl 

Voor nadere informatie kan contact gelegd worden via de mail personeelszaken@lawei.nl, of telefonisch bij Inge Imelman 

(hoofd PEP) op: 8 september tussen 11:00 en 12:00 uur en 9 september tussen 16:00 uur en 17:00 uur,  

Telefoon: 0512-335020.  

 

 

 

 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:personeelszaken@lawei.nl
mailto:personeelszaken@lawei.nl

