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Vacature Zakelijk Leider 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:

Zakelijk Leider
jaarcontract, 16 uur per week
Je hebt ervaring op het gebied van zakelijk, financieel en cultureel management. Als zakelijk
leider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiering van het programma van de
Kunstvereniging en leg je verantwoording af aan het bestuur. Je leidt samen met de curatoren
(artistieke leiding) het programmateam, verder bestaande uit de medewerker PR/marketing, de
productieleider en de administrateur. Samen met de artistieke leiding en het bestuur ben je
verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de Kunstvereniging.
Kerntaken
• operationele leiding van de uitvoering van het programma
• aansturing productie, PR/marketing, educatie, secretariaat en financiële administratie
• bewaking financiën i.s.m. administrateur en penningmeester
• strategie- en beleidsontwikkeling i.s.m. bestuur en artistieke leiding
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• coördineren en opstellen van subsidieaanvragen, sponsorbeleid en overige fondsenwerving
• contacten met subsidiegevers, overheden, fondsen en collega-instellingen
• contacten met de samenwerkende Diepenheimse cultuurinstellingen
• rapportage aan bestuur en leden van de Kunstvereniging
Vaardigheden/ervaring
• ervaring met coördinatie in een dynamische omgeving
• ervaring in de kunstensector en op de hoogte van de ontwikkelingen in deze sector
• netwerkvaardigheden
• de kwaliteiten om de planning en organisatie accuraat in goede banen te leiden
• uitstekende communicatieve vaardigheden
• ervaring met marketing, nieuwe verdienmodellen en publieksbereik
• strategisch inzicht
• formuleren, omzetten en toepassen van beleid
• ervaring/affiniteit met werkzaamheden op snijvlakken stad/platteland, professional/
vrijwilliger, kunst/cultuur/toerisme, inhoud/publieksbereik
• ervaring/affiniteit met het werken met een diversiteit aan mensen, van beeldende kunstenaar
tot landgoedeigenaar en van ambtenaar tot vrijwilliger
• HBO of academisch denkniveau
• flexibele instelling wat betreft invulling uren i.v.m. onregelmatige werktijden (incidenteel in
de avond of in het weekend)
Salaris en aanstelling
• maximaal schaal 10 (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 zakelijk leider.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 28 maart in Diepenheim.
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