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Vacature Productieleider Kunstvereniging Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim is een presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende kunst
waar kwaliteit en verdieping centraal staat. Verankerd in een landelijke omgeving biedt de
Kunstvereniging een plek voor vernieuwing door verstilling, experiment, kruisbestuiving en
ruimte voor het delen van verhalen. Professionele faciliteiten en persoonlijke betrokkenheid
scheppen de voorwaarden voor een milieu waar intimiteit, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid
kunnen gedijen bij maker en publiek. Met eigenzinnigheid en lef is Kunstvereniging
Diepenheim een levendige biotoop voor buitengewone hedendaagse kunst. Speciale
aandachtsgebieden zijn ruimtelijke kunst, tekenkunst (Drawing Centre Diepenheim) en kunst in
de buitenruimte (Tuinen van Diepenheim). De Kunstvereniging organiseert zes
tentoonstellingen en meerdere andere activiteiten per jaar.
Om het team te versterken zoekt Kunstvereniging Diepenheim zo spoedig mogelijk een:

Productieleider
jaarcontract, 16 uur per week
Je bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van activiteiten als tentoonstellingen,
lezingen, workshops, educatieve activiteiten, etc. Je bent de spin in het web tussen uitvoerend
team, de werkgroepen en de artistieke en zakelijke leiding.
Taken
• het in nauw overleg met artistieke en zakelijke leiding verzorgen van de productie van
tentoonstellingen en andere activiteiten: planning, coördinatie, transport, contracten en
verzekeringen, budgetbewaking per activiteit
• aansturing medewerkers productie
• bijwonen en notuleren vergaderingen werkgroepen Tuinen en Educatie
• interne communicatie/informatievoorziening en jaarplanner
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Vaardigheden/ervaring
• een praktische, oplossingsgerichte instelling
• ervaring met project-management
• ervaring/affiniteit met het werken met kunstenaars en vrijwilligers
• stress-bestendig
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• uitstekende sociale vaardigheden
• zelfstandig en transparant werkend
• flexibele instelling wat betreft invulling uren ivm onregelmatige werktijden (incidenteel in de
avond of in het weekend)
• woonachtig in Oost-Nederland
Salaris en aanstelling
• maximaal schaal 8 (CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening)
• 16 uur per week
• aanstelling in overleg zo spoedig mogelijk
• een jaarcontract met uitzicht op verlenging
Inlichtingen en sollicitatie
Voor nadere inlichtingen kan je kijken op www.kunstvereniging.nl of contact opnemen met
Just Schimmelpenninck, voorzitter Kunstvereniging Diepenheim: 0547-351749,
j.schimmelpenninck@kunstvereniging.nl.
We ontvangen je sollicitatie voorzien van CV graag uiterlijk 22 maart 2018 op
j.schimmelpenninck@kunstvereniging.nl o.v.v. sollicitatie productieleider.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 29 maart in Diepenheim.
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