
 
 

 

MIMIK is dé nieuwe culturele uitgaansplek in Deventer. Film, theater, horeca; alles onder 
één dak. Vier filmzalen, en een multifunctionele theaterzaal, allemaal met state of the art 
techniek. Alles is er, alles klopt, alleen jij ontbreekt nog.

MIMIK is hét filmtheater en vlakke vloertheater met een inspirerend en divers aanbod 
van eigentijdse podiumkunsten (theater, dans, muziek) en (arthouse) 
filmprogrammering. Twee programmeurs werken samen met een marketing- en 
publiciteitsteam aan de programmering, ontwikkeling en promotie van (educatieve) 
activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek, waaronder kinderen en jongeren. 
Jaarlijks ontvangt MIMIK meer dan 100.000 bezoekers uit Deventer en omstreken, 
waaronder leerlingen uit PO, VO, MBO en HBO. 

Vanuit haar positie als artistiek filmpodium voor stad en regio maakt MIMIK zich sterk 
voor film-, beeld-, en cultuureducatie. Leren in de film- of theaterzaal, op school én 
daarbuiten, passend bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren, staat daarbij centraal. 
MIMIK zet daarom extra formatie in om deze taak voor en met het onderwijs verder te 
ontwikkelen en uit te bouwen, in samenwerking met verschillende partners. Wij zoeken 
daarom per 1 oktober 2020 een medewerker film- en cultuureducatie.  

• Je komt relatief zelfstandig te werken. Je wordt aangestuurd door het hoofd 
programma, en werkt veel in samenwerking met de filmprogrammeur, de 
theaterprogrammeur en het marketingteam. Je onderneemt initiatieven om ervoor 
te zorgen dat MIMIK de rol van kennispartner en aanbieder van film- en 
cultuureducatie voor het onderwijs op zich neemt en die in de toekomst nog beter 
kan vervullen. 

• Interne en externe coördinatie van de lopende aanvragen voor educatieve 
activiteiten op het gebied van film- en cultuureducatie. 

• (Verder) in kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden voor film- en 
cultuureducatie in het onderwijs in Deventer en omgeving (PO, VO, MBO, HBO) 
om vraaggericht te kunnen werken. 

• Coördineren en inhoudelijk ontwikkelen van passende film- en cultuureducatie-
activiteiten en programma’s, al dan niet samen met partners. 

• Uitzetten en promoten van deze activiteiten in samenwerking met marketing. 
• Aanwezig zijn bij de uitvoering van activiteiten. 
• Analyseren van mogelijke subsidieregelingen en ontwikkelen van 

subsidieaanvragen, al dan niet in samenwerking met het hoofd programma. 

  

 



 
 

 

• Je bent een verbinder en netwerker, organisator, creatieve en analytische 
ontwikkelaar, planner én natuurlijk film-, muziek- en theaterliefhebber. 

• Je hebt een relevante HBO opleiding op het gebied van film(wetenschap) en/of 
kunsteducatie. 

• Aantoonbare kennis van en praktijkervaring met (cultuur)educatie en 
filmeducatie. 

• Kennis van relevante landelijke netwerken. 
• Ervaring met project- en/of programmamanagement. 
• Uitstekende contactuele eigenschappen. 
• Goede presentatievaardigheden. 
• Zakelijk inzicht, onderhandelingsvaardigheden en ervaring met budgetbeheer. 
• Ervaring met fondsenwerving. 
• Samenwerkingsgericht en zowel schriftelijk als mondeling communicatief sterk. 
• In staat om planmatig, taak- en resultaatgericht te werken. 
• Je kan zelfstandig en in teamverband werken. 
• Je bent flexibel, initiatiefrijk, creatief, en bevlogen. 
• Je woont in de buurt van of in Deventer of bent bereid zich in de buurt van 

Deventer te vestigen indien we overeenkomen definitief met elkaar verder te gaan.   

• Een arbeidsovereenkomst voor één jaar conform de CAO Nederlandse Podia. Bij 
wederzijdse tevredenheid kan deze na afloop omgezet worden naar een 
aanstelling voor onbepaalde tijd.  

• Een spannende en gevarieerde programmering. 
• Een zelfstandige, uitdagende en deels nieuw op te zetten functie. 
• Werken in een dynamische culturele organisatie in ontwikkeling. 
• Een professionele en goed geoutilleerde werkomgeving in een nieuw theater op 

een schitterende plek. 
• Goede werksfeer en bijzonder leuke collega’s. 
• Opleidingsmogelijkheden  
• Wat ons betreft kun je per direct beginnen. 

Voor beide kun je terecht bij ons hoofd programma. Dus mail je vragen dan wel je 
motivatiebrief en C.V. zo snel mogelijk naar Anton van Amersfoort: Anton@mimik.nl 

Niets voor jou, maar ken je iemand wiens kwaliteiten naadloos aansluiten op het profiel? 
Voel je vrij de advertentie door te sturen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.  

 


