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Betreft:
KADE40, KUNST VOOR IEDEREEN.
Cultureel centrum KADE40 is gevestigd in het centrum van Vlaardingen aan de Westhavenkade. Stadsgenoten van jong tot oud komen wekelijks naar ons pand om in hun vrije tijd ontspannend bezig te zijn.
Ook werken wij in de wijken en op scholen. Zo zorgen wij voor ruim 80.000 creatieve contacten per jaar.
Beste,
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Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr.
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•
Je vertaalt input van collega’s naar relevante content voor onze online kanalen; Instagram,
Facebook, LinkedIn Twitter en websites
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Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914
vertaling door H. Rackham.
Met vriendelijke groet,
Edie Koetsenruijter
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• VX Vlaardingen
Je hebt een groot hart voor kunst en cultuur (en Vlaardingen) en weet wat er speelt in de stad
en regio
•
Je kunt-in woord en beeld-voor verschillende platformen en een uiteenlopend publiek content
Betreft:
maken; je hebt hier ervaring mee en/of een relevante opleiding gevolgd

•
•
•
Beste,
•

Je kan zelfstandig werken en snel schakelen als het nodig is
Je hebt een passende HBO opleiding of aantoonbare ervaring in vergelijkbare functies
Je hebt kennis van de relevante software programma’s
Bij voorkeur woonachtig in de regio

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst.
het
zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar
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oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één

•
Salarisschaal 7 CAO KE, inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring
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Een inspirerende werkomgeving in een groeiende organisatie

van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft

Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr.

KADE40 wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die
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regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Informatie en sollicitatie
Heb je nog vragen over deze functie bel of mail met Barry Marré (algemeen manager KADE40),
interesse
in heeft,
weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” door
0614052850
of barrymarre@kade40.nl
Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie er

Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914

Jouw sollicitatie
kun je voorzien van motivatiebrief en CV tot en met 6 juli sturen naar:
vertaling
door H. Rackham.
barrymarre@kade40.nl
De eerste sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week van 11 juli 2022.

Met vriendelijke groet,
Edie Koetsenruijter
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