
 

 

 

 

 

LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, 

cultuur en media. We bieden een kritisch platform en een aantrekkelijke plek met spraakmakende 

programma’s op het gebied van film, debat en podiumkunsten. LUX wil haar publiek door middel 

van haar programma’s inspireren tot anders kijken. Dat doen we door een onderscheidend 

cultureel programma te bieden waarmee we bezoekers andere perspectieven aanreiken.   

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

PROGRAMMAMAKER DEBAT  
24 uur per week (per 01-01-2019) 

Voor ons inhoudelijke team zoeken we een bevlogen programmamaker Debat met een 

eigenzinnige blik. Onze programmamakers debat agenderen en duiden urgente en actuele 

thema’s, zoals diversiteit, duurzaamheid, samenleven en zingeving. We zoeken het levendige, 

verdiepende en uitdagende gesprek dat de gemoederen raakt en het denken opschudt. Dat doen 

we samen met denkers, experts, ervaringsdeskundigen, wetenschappers, kunstenaars en ons 

publiek.  

Onze debatten zijn een onderdeel van het LUX-aanbod dat een breed scala omvat aan films, 

theater- dans- en muziekvoorstellingen en evenementen. Met deze programmering dagen we 

onszelf en ons publiek uit om Anders te Kijken en nieuwe perspectieven te ontdekken.  

 

De functie  

Als programmamaker initieer, ontwikkel en maak je spannende publieksprogramma’s, al dan niet 

samen met externe partners. Dit kan variëren van een gesprek bij de vertoning van een nieuwe 

klimaatdocumentaire, een festival over ouder worden, een brainstorm met beleidsmakers en 

ervaringsdeskundigen over de zorg of een symposium rondom de integratie van nieuwkomers. Je 

gaat inhoudelijke samenwerkingen aan, regelt externe financiering en zoekt actief naar een 

maatschappelijke voorhoede van denkers en doeners. Je snapt je publiek en je weet hen te 

bereiken. Het team bestaat uit nog twee programmamakers debat en een afdelingshoofd, ieder 

met eigen signatuur en focus. Jij bent naast programmamaker de centrale coördinator.  

Wij vragen nadrukkelijk aan kandidaten met een biculturele achtergrond om te reageren. 

 

De ideale kandidaat 

 heeft een neus voor opkomende maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar 

aansprekende programma’s 

 is een journalistieke generalist die weet wat er speelt, met gevoel voor mens en 

maatschappij 

 durft tegendraads, anders en vernieuwend te zijn 



 beschikt over organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel  

 heeft ervaring met planningssoftware 

 heeft een WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar (relevante) werkervaring 

 is een denker en een doener 

 heeft een relevant netwerk of kan dat snel opbouwen 

 heeft oog voor zakelijke kansen binnen de programmering  

 heeft ervaring met het produceren en uitvoeren van live (debat)programma’s  

 heeft ervaring met de onderdelen marketing en fondsenwerving 

 heeft een sterk gevoel voor media- en publieksbereik 

 is een open en flexibele teamspeler 

 is stressbestendig en flexibel 

 is vanzelfsprekend bereid om in de avonduren te werken 

 

Verantwoordelijkheden: 

 je ontwikkelt samen met de andere programmamakers visie op actuele en urgente 

maatschappelijke thema’s 

 je maakt vernieuwende programma’s en ontwikkelt formats die diverse doelgroepen 

aanspreken 

 je coördineert de gezamenlijke debatprogrammering 

 je onderhoudt contacten met fondsen, financiers en opdrachtgevers 

 het (mede)werven van financiële middelen voor de uitvoering van de 

debatprogrammering. 

 je initieert inhoudelijke en zakelijke partnerschappen 

 je schrijft projectplannen om externe financiering te realiseren 

 je beheert programmabudgetten 

 je draagt zorg voor de afhandeling en evaluatie van projecten 

 

Wij bieden: 

Een uitdagende, creatieve baan in hartje Nijmegen, een prettige en veelzijdige culturele stad, 

omarmd door natuurschoon. Je wordt warm verwelkomd bij een ambitieuze organisatie en het 

grootste arthouse van Europa. Je kunt je verder ontwikkelen in een team van betrokken en 

gepassioneerde mensen. We bieden je een tijdelijk contract tegen een marktconform salaris 

(e.e.a. afhankelijk van ervaring en opleiding) met mogelijkheid tot verlenging.  

 

Interesse? 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen 

wij je van harte uit om te reageren. Je kunt je sollicitatie tot en met 2 december sturen naar 

personeelszaken@lux-nijmegen.nl.  

 

Heb je inhoudelijke vragen neem dan contact op met Michèle Bouwmans via mbouwmans@lux-

nijmegen.nl 
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