Medewerker Digitale Drukwerkplaats (0,6 fte)
Gaat jouw hart sneller kloppen van kunst, media en digitale druk? Vind je het leuk om studenten te begeleiden bij het
realiseren van hun werk? Dan zoeken wij jou!

Waar ga je werken?

Je komt terecht in een bruisende, veelzijdige onderwijsinstelling met ruim vierduizend kunstenaars in opleiding en
heel veel inspirerende verhalen. Onze ambitieuze docenten en ondersteunende medewerkers spannen zich dagelijks
in om onze studenten een goede toekomst te bieden. Onze HKU-locaties hebben professionele werkplaatsen waar
studenten aan de slag zijn met hun werk onder begeleiding van werkplaatsmedewerkers. Op locatie Oudenoord zijn
er diverse werkplaatsen, waaronder de digitale drukwerkplaats. De digitale drukwerkplaats is een ontwikkel- en
onderzoeksruimte gericht op visuele uitingen. In deze werkplaats vind je laser-, inkjet- en flatbedprinters die door
studenten worden gebruikt in hun maakproces.
Wat ga je doen?

•
•

•
•

•

Je zorgt voor de dagelijkse support en het beheer in de werkplaats. Je beheert de gebruikte materialen en je zorgt
voor het onderhoud van de aanwezige machines.
Voor studenten en docenten ben je het eerste aanspreekpunt in de werkplaats. Je stemt het gebruik van de
werkplaats bij zowel individueel als curriculumgebonden werk met hen af. Je ondersteunt studenten bij het
realiseren van hun werk. Je ondersteunt docenten tijdens praktijklessen.
Je zorgt ervoor dat de werkplaats aan alle gestelde veiligheidseisen voldoet en je doet verbetervoorstellen.
Je zorgt ervoor dat de mensen in de werkplaats goed geïnstrueerd zijn in het gebruik van de faciliteiten, dat ze de
veiligheidsregels kennen en dat ze zich hieraan houden. Tegelijkertijd is de werkplaats een belangrijke
experimenteer omgeving waar materiaal centraal staat.
Je zorgt ervoor dat studenten goed geinformeerd zijn, door het bijhouden van de studentenportal en andere
vormen van communicatie in en rondom de werkplaats.

Wat vragen wij?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO werk- en denkniveau, affiniteit met onderwijs en werken met studenten
Je bent in staat creatieve processen te volgen, mogelijkheden en beperkingen te herkennen en studenten verder
te helpen bij hun maak- en leerproces
Je hebt kennis van digitaal drukwerk, printen en het juist aanleveren van bestanden
Je hebt kennis van programma’s als Adobe CC, (ld, Ps en Ai, Excel en eventuele andere programma’s zoals
verschillende soorten RIP-software, Acrobat en Brdige)
Je hebt ervaring met het bedienen van op drukwerkgerichte machines zoals laserprinters, inkjetprinters en
flatbedprinters
Je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, kunt risico’s inschatten en zet veiligheid in de werkplaats
op nummer 1
Je kunt goed contact leggen, met een grote variatie aan studenten en docenten
De werkplaatsen zijn door de week ook in de avond geopend. Je bent tenminste bereid om 2 avonden per week
te werken (tot 21.00 uur)

Wat bieden wij?

Voor deze functie bieden we je een salaris conform de cao-hbo én aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het bruto maandsalaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – bij een fulltime dienstverband minimaal
€ 2.215,= en maximaal € 3.078,= (schaal 7), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%).
Vanwege de impact van coronamaatregelen is er een extra medewerker in de werkplaats nodig. Wij kunnen nog
onvoldoende inschatten hoelang dit nodig is.
Wil je solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 24 juli 2020. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam +
sollicitatie ‘Medewerker Digitale drukwerkplaats'. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 27 augustus.

