Rozet is hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als
bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

Het afgelopen jaar hebben Rozet, de Bibliotheek en Kunstbedrijf Arnhem een gezamenlijk strategisch
beleidsplan ontwikkeld. We werken intensief samen en willen in 2020 de “Springplank voor de stad” zijn op de
terreinen taal, kunst en erfgoed. Dit doen we met acht programma’s waarin we op nieuwe manieren
samenwerken en vanuit inhoudelijke expertise uitvoering geven om van nog meer waarde te zijn voor de stad
Arnhem. Rozet is meer dan het prachtige gebouw in de binnenstad. Rozet heeft drie fysieke locaties, een mobiele
locatie en we zijn actief in de wijken waar we met ons aanbod iedere Arnhemmer de mogelijkheid willen bieden
te groeien.
Om het uitwerken van onze doelen mogelijk te maken, zijn we zelf volop in ontwikkeling. Vanuit de staf
ondersteunen we de acht programma’s van Rozet. Om verder vorm te geven aan de ontwikkelingen die we in de
organisatie maken, zijn we op zoek naar een ondernemende stagiair of afstudeerder voor ons project

Waardestroom optimalisatie
GEZOCHT
De waardestromen van de acht programma’s willen we voor 1 januari 2019 dusdanig optimaliseren dat Rozet
voldoet aan de eisten van het nieuwe certificeringskader. Dit geldt zowel voor de verankering hiervan op
administratief niveau als voor bewustwording, acceptatie en erkenning van de Rozetters. De deelresultaten
bestaan uit gedefinieerde (meetbare) klantwaarde, (verankerde) procesbeschrijvingen, rolbeschrijvingen en
werkinstructies. Vanaf het nieuwe jaar zal de focus liggen op continu verbetering en het borgen van het
programma in de organisatie. Je bent deel van een intern projectteam dat bestaat uit vaste projectmedewerkers
en collega’s uit de programma’s.
DNA
Jij bent een teamspeler. Waar je ook bent, samenwerking is voor jou een vanzelfsprekendheid. De klant staat
voor jou altijd centraal bij het ontwikkelen van content. Verder weet je met ons vorm en inhoud te geven aan
samen groeien en herken je jezelf in het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent Hbo student in de richting Commerciële economie of vergelijkbaar;
Je bent een kritische meedenker en bekend met Lean/Six Sigma en/of Agile;
Integer en toegankelijk;
Flexibele houding;
Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar;
Daarnaast geniet je van de dynamiek van een omgeving in ontwikkeling.

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Je bent onderdeel bent van een informeel team waarin en waarmee je veel kunt leren. Een stage met ruimte
voor eigen inbreng in een organisatie die volop in beweging is.
REACTIE
Meer weten over deze stage/afstudeeropdracht of ben je dé ideale student hiervoor? Wij zijn op verschillende
manieren te bereiken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gertjan de Vink. Hij is na 16 augustus
bereikbaar via g.devink@rozet.nl. Een brief met cv kun je sturen naar j.wigerink@rozet.nl. We kijken uit naar je
reactie!

