
Vacature Jongerenexpert bij KiKiD

Stichting KiKiD maakt educatieve theatervoorstellingen die door Jongerenexperts worden

uitgevoerd op basisscholen (groep 7 en 8) en middelbare scholen. De voorstellingen zijn erop

gericht écht in gesprek te komen met leerlingen over belangrijke thema's, zoals relaties,

seksualiteit, alcohol, social media, (cyber)pesten, groepsdruk, geld en geluk. Met haar

programma's creëert KiKiD een sfeer waarin jongeren in hun kracht worden gezet en meer

gaan geloven in zichzelf.

KiKiD zet jongeren in hun kracht

Iedere dag staat KiKiD met een team van Jongerenexperts (acteurs) op verschillende scholen

in heel Nederland om de theatervoorstellingen te geven. Er is enorm veel behoefte aan

belangrijke werk, waardoor KiKiD het team gaat uitbreiden. Ben jij tussen de 17 en 25 jaar

oud? Heb je goede social skills en wil je écht het verschil voor iemand maken? Lees dan snel

verder!

Hoe ziet jouw werk eruit?

Jij wordt onderdeel van de toffe, jonge en diverse acteurspoule van KiKiD. Dit houdt in dat je

educatieve theatervoorstellingen gaat spelen op het basis- of voortgezet onderwijs. Na elke

scène die je speelt ga je in gesprek met de leerlingen aan de hand van een stelling, zoals: ‘Op

social media zeg je dingen makkelijker dan in het echt.’

Je wordt uiteraard goed begeleid en voorbereid. Zo ga je repeteren met een professionele

regisseur, leer je (beter) acteren, krijg je gesprekstechnieken, volg je trainingen en word je



van tevoren duidelijk gebriefd. Door de trainingen en de technieken die je krijgt werk je dus

ook echt aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Alles zodat jij samen met de andere acteurs

op pad kan om de KiKiD-spirit te verspreiden!

Wat vragen wij?

● Je bent tussen de 17 en 25 jaar oud;

● Je hebt goede social skills;

● Je vindt het leuk of het lijkt je leuk om te acteren (ervaring niet vereist);

● Je bent minimaal 3 dagen in de week beschikbaar (overleg en flexibiliteit is mogelijk).

Wat krijg je ervoor terug?

● Een gepast salaris, daarnaast kun je veel uren werken in de week;

● Een mooie kans om maatschappelijk bij te dragen en écht het verschil te maken

(goede toevoeging op je CV);

● Een waardevolle (bij)baan, aangezien het bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling

(mede door de trainingen die je volgt);

● Maandelijks (betaald) repeteren met een toffe groep mensen en een professionele

regisseur;

● (Beter) leren acteren;

● Onderdeel worden van een tof, jong, divers en hecht team waarin regelmatig vrienden

voor het leven worden gemaakt;

● Heel veel respect en waardering van leerlingen en docenten.

KiKiD staat voor diversiteit en inclusie. KiKiD vindt het belangrijk om een representatie van

alle jongeren te zijn en nodigt dan ook iedereen uit die een bijdrage aan deze diversiteit wil

leveren.

De naam “KiKiD” staat voor Ki (of qi) = adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie + kid.
Samen betekent het: kinderen in hun kracht zetten.

Enthousiast geworden? Stuur een korte motivatie + CV naar info@kikid.nl.

mailto:info@kikid.nl

