Vacature Operations Manager

Heb je affiniteit met jongeren en spreken kunst, cultuur en techniek jou aan? Lijkt werken in een hecht
team dat zich hard maakt voor de ontwikkeling van jongeren iets voor jou?
Dan is Villa Zapakara op zoek naar jou!
Villa Zapakara biedt sinds 2009 kunst- en cultuureducatie op een eigentijdse manier. De stichting bestaat
uit een museum en het ZapLab. Vanaf 2020 breidde Villa Zapakara de organisatie uit door het ZapLab
eraan toe te voegen en technische educatie aan te bieden. In het ZapLab worden technische
ontwikkelingen getoond, getest en uitgevoerd zoals groene stroom, 3D printen en laser cutting die steeds
meer verweven raken in onze moderne samenleving.
Naast het ontvangen van schoolgroepen voor de tentoonstelling in het museum, bieden wij dagelijks een
naschoolse opvang. Ook worden er verschillende evenementen, workshops en vakantieprogramma’s
georganiseerd. De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen vanaf 6 jaar en voor ZapLab vanaf 12 jaar.
Om het team te versterken, is Villa Zapakara op zoek naar een Operations Manager.
Als manager ben je verantwoordelijk voor het coordineren, uitvoeren en bewaken van het beleid. Het
trainen van je team en het verhogen van bezoekersaantallen behoren tot je takenpakket, evenals het
aanvullen van voorraden, het zorgen voor onderhoud en het netwerken met (inter) nationale partijen
om mogelijkheden voor samenwerking en groei te onderzoeken.
Je bent een hands-on manager met ondernemersgeest. Enthousiast, stressbestendig, servicegericht en je
kunt het team tactvol aansturen. Je bent op één lijn met de directie en het team. Om in aanmerking te
komen, vragen wij van geïnteresseerden dat zij voldoen aan het volgende profiel:
HET GEWENSTE PROFIEL:
- Leeftijd 30 jaar of ouder
- Mogelijkheid tot een vol- of deeltijds werkverband
- Leidinggevende kwaliteiten
- HBO diploma-, werk- en denkniveau
- In staat om teams en projecten te sturen
- In staat om workshops en trainingen mede te ontwikkelen en te faciliteren
- Accuraat en georganiseerd
- Uitstekende communicatie in het Engels en Nederlands
- Oplossingsgericht denken
- Inventief, proactief en creatief
Pre:
- In staat zich aan te passen aan verschillende 12+ leeftijdsgroepen
- Kennis van Fablabs en/of ervaring met moderne technologie
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- Affiniteit met STEM en TVET educatie
WIJ BIEDEN:
- Een prettige werkomgeving
- Vrijheid en ruimte om eigen ideeën en oplossingen in te brengen en uit te voeren
- Een werkplek met voortdurend nieuwe ontwikkelingen
- Een passend loon
- Een persoonlijke werksfeer zonder hiërarchie. We spreken elkaar aan met je en jij
- Kansen om internationale contacten te leggen
Ben jij, of ken jij iemand die deze uitdaging met gemak aankan?
Stuur dan een brief met je motivatie en je CV vóór 30 oktober 2022 naar:
Museum Villa Zapakara, Prins Hendrikstraat 17B, Paramaribo
Email: villazapakara@gmail.com
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