
 
 
Eye is het enige filmmuseum van Nederland. Wij zijn schatbewaarder, pionier en gids in de 
wereld van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye bewaart en beheert een collectie 
van meer dan 50.000 films en een veelvoud aan affiches, foto’s en persoonlijke archieven. 
Eye presenteert tentoonstellingen op het grensvlak van film en beeldende kunst en 
filmprogramma’s die licht werpen op de allervroegste filmgeschiedenis, tot aan de meest 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Eye toont film in al zijn diversiteit en promoot in 
samenwerking met de filmsector de Nederlandse film in binnen- en buitenland. Ook 
stimuleert Eye het begrip van en de liefde voor film met educatieve programma’s, in 
samenwerking met het onderwijs en de filmindustrie.   
 
Eye is een open, informele en op samenwerking gerichte instelling en wil voor iedereen een 
toegankelijke plek zijn, ongeacht etnische, culturele en religieuze achtergrond, 
genderidentiteit, leeftijd en beperking. Eye stelt zich tot doel gelijkheid, inclusie en diversiteit 
te waarborgen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te reageren.  
 

Eye Filmmuseum is op zoek naar een 
 

PROJECTCOÖRDINATOR MOVIEZONE  
voor 32 uur per week (0,89 fte) 

 
tijdelijke functie voor de periode 1 januari 2022 t/m 16 oktober 2022 

 
 
Hoofddoel van de functie  
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vernieuwen en uitvoeren van MovieZone, het 
jongerenprogramma van Eye. Tevens houdt de projectcoördinator MovieZone zich bezig met 
inclusie, in eerste instantie bij de eigen doelgroep. Ook adviseert de projectcoördinator  
Educatie-collega’s (intern en extern) inzake inclusie buiten de eigen doelgroep.  
 
De projectcoördinator MovieZone maakt deel uit van de afdeling Educatie en rapporteert aan 
het hoofd Educatie. 
  
Taken en verantwoordelijkheden 

- Coördineren van zeven talentontwikkelingstrajecten (in totaal +/- 60 jongeren), 
startdatum door het jaar heen, met focus op verschillende sub-doelgroepen (eind 
middelbare school, MBO, autodidacten, eerste jaar van een (voor)opleiding van een 
kunstacademie 

- Budgetten beheren en gestructureerd en overzichtelijk bijhouden van 
projectadministratie;  

- Begeleiden/ aansturen van een team van drie medewerkers, één stagiaire en twee 
freelancers.  

- Verantwoordelijk voor de educatieve producten die worden opgeleverd door het team 
én binnen de verschillende trajecten, denkend aan filmprogrammering, marketing 
campagnes, events, av-producten 



 
- Voorbereiden van en meeschrijven aan een meerjarige subsidieaanvraag 

(focusgesprekken met de doelgroep, het team, samenwerkingspartner en 
stakeholders).  

- Verbinding maken tussen MovieZone programma’s en andere programma’s binnen 
Eye;  

- Het bijdragen aan de filmkennis, talentontwikkeling van de MovieZone doelgroep   
- Het initiëren e/o meewerken aan samenwerkingsprojecten met interne en externe 

collega’s (bijvoorbeeld andere afdeling in Eye, collega-instituten of kennisinstellingen 
die werken aan dezelfde doelstellingen/programma opzet);   

- Bijhouden van relevante maatschappelijk ontwikkelingen en innovatieve 
toepassingen in het vakgebied en bijdragen aan de kennisdeling hierover met de 
afdeling, de organisatie en met partnerinstellingen.  

  
Functie-eisen 

- Ervaring met coördineren, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten m.b.t. 
cultuureducatie en talentontwikkeling;  

- kennis van en werkervaring in de film- en contemporaine kunstsector;   
- brede kennis van en ervaring met leefwereld van de doelgroep;   
- oog voor samenwerkingsmogelijkheden met relevante partners (filmbranche, online  

diensten, maatschappelijke- en culturele instellingen, festivals, musea);    
- goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;  
- initiatiefrijk, creatief, proactief, verbindend. 
- bij voorkeur woonachtig in omgeving Amsterdam 

 
Wat bieden wij?  
Een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving op een geweldige plek in 
Amsterdam, met leuke, enthousiaste collega’s. Het betreft een functie voor 32 uur per week 
voor de periode 1 januari 2022 t/m 16 oktober 2022. Het salaris is conform het 
Arbeidsvoorwaardenreglement van Eye schaal 9; min. € 2840,- bruto en max. € 3718,-  op 
fulltime basis (36 uur) excl. 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  
 
Meer informatie of solliciteren?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Florine Wiebenga, hoofd Educatie:  
FlorineWiebenga@eyefilm.nl, tel: 06-14535757.  
  
Je sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag voor 9 november 2021 via 
vacatures@eyefilm.nl t.a.v. Monique Aartsen, hoofd P&O, onder vermelding van 
‘Projectcoördinator MovieZone’.  De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 15 
november 2021 en de tweede gesprekken op woensdag 17 november 2021.  
 
 


