PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS
Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale
hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen
aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en
danseducatie en muziek- en danstherapie.
Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts
verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het
innovatieve onderwijs-en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab
– een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de
Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan.
Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420
medewerkers.
Per 1 september 2022 is Codarts voor de afdeling Muziek Theater op zoek naar een:

Docent Piano
Met aandachtsgebied: Pianist, begeleider en muzikaal leider
(0,4 FTE / gemiddeld 15 uur per week en op projectbasis inzetbaar)
De werkzaamheden:
Als docent ben je werkzaam als pianist, docent, coach, begeleider en muzikaal leider
voor studenten die de opleiding Muziektheater volgen.
De kandidaat:
• Is een veelzijdig pianist en muzikant met een groot theatraal besef. De
toepassing van de muziek wordt altijd betekenisvol gemaakt door de
theatrale zetting van het verhaal. Aan dit proces kan de pianist een
inhoudelijke bijdrage leveren;
• is een allround pianist die vele stijlen kan bespelen en altijd nieuwsgierig is om
nieuwe stijlen te onderzoeken en snel eigen te maken;
• kent veel stijlen, van pop tot jazz, van klassiek tot musical, van rock tot
kleinkunst. Deze kunnen, waar nodig, met elkaar verbonden kunnen worden
waardoor er weer nieuwe stijlen kunnen ontstaan die een voedingsbodem en
inspiratiebron zijn voor het brede palet van de opleiding muziektheater;
• is een teamspeler, werkt graag samen met andere docenten maar ook in een
creatief team en kan een vertaalslag maken van theatrale performances naar
de muziek en heeft ervaring met het maken van arrangementen voor band en
het leiden van een band;
• heeft veel ervaring opgedaan in professionele muziektheaterproducties en/of
musicalproducties als pianist, toetsenist en muzikaal leider;
• kan zowel als docent werken voor studenten binnen de opleiding, maar is ook
inzetbaar als muzikaal leider van de diverse projecten binnen de opleiding.

Geboden wordt:
• Salariëring conform CAO HBO schaal 11 (afhankelijk van opleiding, ervaring en
leeftijd min. € 3.522,22 en max. € 5.127,39);
• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao hbo, waaronder een goede
verlofregeling, een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP),
studiefaciliteiten, collectieve zorgverzekering;
• Een dienstverband van 1 jaar, met uitzicht op verlenging.
Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Leo van
der Plas, Docent Coördinator, via lvanderplas@codarts.nl. Wil je meer informatie over
de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Sanne Vermeijden, HR Adviseur,
via bureaupo@codarts.nl.
Een proefles maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Sollicitatie:
Je sollicitatie met CV en motivatiebrief je tot en met 26 juni 2022 mailen aan
bureaupo@codarts.nl o.v.v. Sollicitatie Docent Piano.
Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van
alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

