
Koel zoekt een enthousiaste zangdocent  
We zijn voor ons huidige seizoen voor de woensdagmiddag/avond op zoek naar een 
ervaren enthousiaste zangdocent!  
 
 
Dit ga je doen …  
Je geeft individuele of duo zangles aan kinderen en volwassenen. We hebben een mooi 
rooster op de woensdagmiddag/avond dat nog verder uitgebreid kan worden met 
nieuwe leerlingen. We werken volgens het principe van ‘plug and play’. Dat wil zeggen 
dat je in je online up to date rooster checkt hoe laat je bij Koel wordt verwacht, je komt 
aan en neemt een lekker kopje koffie of thee en installeert jezelf in je vaste lesstudio. In het 
online rooster zie je welke leerlingen komen, hoe laat en hoe lang zij zangles hebben. 
Naar je eigen wens bouwen we al dan niet pauzes in je rooster in. Als je laatste leerling de 
deur uit is, ga je zelf ook weer richting huis. Je hebt dus geen omkijken naar roosters 
maken, lessen verplaatsen, nabellen bij verzuim, inhaallessen, werving van leerlingen, 
contact met leerlingen en ouders, etc. Dit regelen wij namelijk allemaal centraal voor je op 
kantoor, dus je hoeft bij ons alleen te doen waar je heel goed in bent!   
 
Jij bent …  
√  een leuke zangdocent die openstaat voor een nieuwe uitdaging   
√  (bijna) afgestudeerd aan het conservatorium  
√  enthousiast, gezellig en een teamplayer 
√  Koel  
 
Wij bieden …  
√ een mooie werkplek in een gezellig monumentaal pand met grote muziekstudio’s  
√ zo’n 35 gezellige collega’s in een dynamisch en hulpvaardig team  
√ een gevuld rooster met leuke leerlingen waar nog uitbreiding mogelijk is    
√ volledige administratieve ondersteuning 
√ lekkere koffie en thee 
√ online up tot date rooster dat 24/7 inzichtelijk is  
√ een ZZP-contract met de intentie langere tijd samen te werken  
 
Wij zijn …  
Koel, een jonge laagdrempelige muziekschool in hartje Driehuis waar zowel individuele 
muzieklessen als groepslessen worden aangeboden. We geven maar liefst 115,5 uur 
muziek-, theater- en musicalles iedere week aan inwoners van Velsen en omgeving. 
Momenteel bieden we lessen aan op 15 verschillende muziekinstrumenten, geven we 
groepslessen musical en theater, faciliteren we verschillende bands en samenspellessen, 
hebben we koren voor kinderen en volwassenen, een gezellige revueclub voor senioren 
en hebben we een geweldige Musicalclub die aankomend seizoen Oliver gaat uitvoeren. 
Kortom; we hebben voor ieder wat wils en bieden lessen aan voor elke leeftijd. Onze 
jongste leerling is 1 (Muziek op Schoot) en onze oudste 80+.  
 
Heb jij … 
interesse in deze uitdagende nieuwe baan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
info@bijkoel.nl. Check voor meer informatie over onze organisatie de website 
www.bijkoel.nl of bel naar 06 48 76 20 80.  
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