Bruis je van nieuwsgierigheid en heb je een passie voor digitale fabricage en nieuwe
technologieën? Ben je een maker en lijkt het je leuk om educatieve programma’s vorm te
geven en anderen hierin te trainen en begeleiden? Voor Maakplaats 021 zijn we op zoek
naar een ervaren, enthousiaste en inspirerende:

Maakplaats-Educator
(32 uur per week)
Je functie
Werken met makers, ontwerpers, kinderen, jongeren en culturele organisaties is waar jij
met liefde ’s morgens je bed voor uitspringt. Jouw ideale baan? Eentje waarin je alle ruimte
krijgt om samen met onze partners nieuwe maakprogramma’s te ontwikkelen. En dat is
precies wat je bij ons mag doen. Wil je met lokale makers meet-ups opzetten in onze
maakplaatsen? Onze zegen heb je. Heb je een goed idee voor het inzetten van nieuwe
technieken/technologieën in onze naschoolse programma’s of voor een lesmodule op
middelbare scholen? Go for it. We vertrouwen op jouw frisse blik en positieve houding om
ons doel om bij alle Amsterdammers een maker mindset te ontwikkelen, vorm te geven.”
Als Maakplaats-educator maak je onderdeel uit van de afdeling Jeugd & Jongeren en werk
je in het team dat zich bezighoudt met digitale geletterdheid en Maakplaats021. Je
ontwikkelt educatieve maakprogramma’s, je bent betrokken bij de uitvoer van activiteiten
en workshops in de maakplaatsen en op scholen. Daarnaast onderhoud en beheer je de
negen maakplaatsen en de aanwezige technologie.
Wij worden heel gelukkig als jij deze eigenschappen hebt:










een positieve instelling, creatief, nieuwsgierig, ondernemend en stressbestendig;
een maker mindset en een netwerk binnen de maker (education) movement;
graag voor groepen staat (zowel voor kinderen als volwassenen) en
pedagogisch/didactisch onderlegd bent in maakonderwijs;
vaardig in digitale fabricage; 3D-printen, lasersnijden, vinylsnijden en zo mogelijk
andere technologieën;
kennis van en ervaring met tools voor creative learning; zoals de Makey Makey,
Little Bits, Arduino, etc.;
relevante basiskennis van programmeren (zoals Scratch) en analoge en digitale
elektronica;
minimaal HBO werk- en denkniveau;
minimaal drie jaar ervaring met werken in de educatieve/creatieve sector;
flexibel en open bent: je kunt omgaan met de veranderende eigenschappen van
een programma in ontwikkeling en je werkt goed samen met interne en externe
programmamedewerkers

Verantwoordelijkheden
Als Maakplaats-educator ben je verantwoordelijk voor:
 het ontwikkelen van creatieve en educatieve workshops, trainingen en programma’s
in maker education, voor kinderen, jongeren en volwassenen, zoals leraren en
maakplaats-coaches;
 het betrekken van relevante partijen, zoals onderwijspartners, maar ook kunstenaars
en designers voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten;









het documenteren, delen en overdraagbaar maken van workshops, projecten,
kennis en informatie;
het signaleren van technologische- en onderwijstrends
het adviseren over en zelfstandig bestellen van machines, gereedschappen en
materialen;
het onderhoud van de machines op de maakplaatsen.
bijhouden onderhoudsinformatie en documentatie inventaris;
het bijhouden van de centrale materiaal voorraad;
het verwerken van declaraties en facturen.

Wij bieden
 een uitdagende en veelzijdige rol in een unieke Amsterdamse organisatie in
transitie, actief op het gebied van cultuur, ontwikkeling, informatie en maatschappij;
 goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 een parttime functie (32 uur per week);
 in eerste instantie een tijdelijk contract voor 1 jaar;
 een marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 8 cao openbare
bibliotheken/kunsteducatie)
Informatie
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met José Remijn, projectleider
Maakplaats 021 via mail: j.remijn@oba.nl of telefonisch: 020-5230772
Interne kandidaten genieten voorrang op deze functie.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
De cao openbare bibliotheken/kunsteducatie is van toepassing.
Reageren
Iedereen is welkom bij de OBA en krijgt een gelijke kans. In een stad met meer dan
860.000 unieke Amsterdammers, zien we deze kleurrijke variatie graag terug onder onze
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Voel je vrij om op deze vacature te reageren.
Mail jouw motivatie en cv uiterlijk 23 december 2021 naar sollicitaties@oba.nl o.v.v.
Maakplaats-educator.

Over Maakplaats 021
Maakplaats 021, een initiatief van Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Waag, Pakhuis
de Zwijger en Hogeschool van Amsterdam, geeft jonge Amsterdammers de kans zich te
ontwikkelen in vaardigheden die passen bij de 21ste eeuw en ‘de beroepen van de
toekomst’.
Met een multidisciplinair aanbod aan educatieve programma’s op het gebied van creatieve
technologie en maakonderwijs leren ze welke rol de digitale samenleving in hun leven
speelt en hoe het invloed heeft op het vinden van een plek in de wereld .
Maakplaats 021 is operationeel op de volgende locaties: OBA Oosterdok, OBA Reigersbos,
OBA Waterlandplein, OBA Slotermeer, OBA CC Amstel, OBA Javaplein, OBA Osdorp,
OBA Mercatorplein en OBA Staatsliedenbuurt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

