
 

  

Vacature programmeur (interne) organisatie 
28 uur 
 
Wie zijn wij? 
FORT33 is het cultuurpodium van Leusden waar veel Leusdenaren komen voor concerten en feesten, 
maar ook om vrienden en anderen te ontmoeten. Maar FORT33 is meer! Door jongerenwerkers, 
buurtsportcoaches en vrijwilligers worden er activiteiten georganiseerd voor jongeren, ouders en  
kwetsbare inwoners. Van een thema-avond over zakgeld en een weerbaarheidstraining voor 
basisschoolkinderen tot Café Chantant, een gezellige meezingmiddag voor ouderen. 
FORT33 draait op een klein team met een forse groep betrokken vrijwilligers en een betrokken 
bestuur. We werken steeds intensiever samen met relevante partners in de gemeente en regio. Het 
gebouw en de omgeving waar FORT33 in huist heeft veel potentie tot verdere ontwikkeling. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij komen graag met jou in contact als je denkt in mogelijkheden in plaats van in belemmeringen en 
je maatschappelijk ondernemend en initiatiefrijk bent. Je hebt affiniteit met financiën en planmatig 
werken. Je communiceert gemakkelijk met zowel wethouders als vrijwilligers, zowel digitaal als face-
to-face.  
Je houdt ervan mensen bij elkaar te brengen en niet alleen je hoofd te gebruiken maar ook je handen 
uit de mouwen te steken.  
 
Wat ga je doen? 
Samen met alle betrokkenen ga je FORT33 verder uitbouwen tot de plek waar veel Leusdenaren en 
activiteiten samen komen. Als programmeur werk je intensief samen met de inhoudelijk 
programmeur. Jij bent vooral verantwoordelijk voor de interne organisatie, de ontwikkeling van 
FORT33 en de samenwerking met alle relevante partners. Je bent gewend jaarplannen en 
verantwoordingsdocumenten te maken en begrijpt wat een gezonde financiële huishouding nodig 
heeft.   
 
Wat bieden wij? 
Een dynamische omgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. Een klein én enthousiast team 
Salaris in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk.  
 
Reageren? 
Stuur vóór 16 april 2019 je reactie naar: 
Saskia van Berkel, interim manager FORT33, saskia@fort33.nl  
 
Meer Informatie? 
Neem dan contact op met Nick Karssenberg, commercieel programmeur FORT33, nick@fort33.nl of     
telefonisch op 033-4945691 (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur) 
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