CULTUURFONDS ZOETERMEER- Cultuurmakelaar
Vacature | Organisatie: Stichting Cultuurfonds Zoetermeer| Functie: Cultuurmakelaar | Plaats:
Zoetermeer | Omvang: 20-24 uur | Sluitingsdatum: 22/10/2018.
Het Cultuurfonds Zoetermeer (opgericht in september 2016) is een onafhankelijk cultureel
investeringsfonds voor Zoetermeer en haar cultuursector. Het Cultuurfonds wil een volwaardig en
divers cultuuraanbod in Zoetermeer bewerkstelligen, waarbinnen de Zoetermeerse bevolking zich
vertegenwoordigt ziet.
Het fonds ontvangt ook in 2019 een bijdrage van de gemeente Zoetermeer (€ 200.000) en van Fonds
1818 (€ 150.000). De ambitie reikt echter verder dan 2019. Het fonds heeft de volgende
doelstellingen:
1.
Het vollediger maken van het cultuuraanbod in Zoetermeer, zodanig dat het de behoefte van
de Zoetermeerse bevolking reflecteert;
2.
Vernieuwing en innovatie van het cultuuraanbod;
3.
Ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen;
4.
Verruimen van de financiële slagkracht van het Cultuurfonds.
Het Fondsbestuur zoekt per direct een ervaren CULTUURMAKELAAR (m/v)
De opdracht van de Cultuurmakelaar:
Makelt zelfstandig tussen bestaande professionele en amateur instellingen en nieuwe
initiatieven;
Initieert, begeleidt, ontwikkelt en koppelt, maar voert niet uit;
Organiseert ontmoeting en ontwikkelmomenten voor het veld;
Werft en begeleidt fondsaanvragen en behandelt binnengekomen aanvragen zelfstandig en/of
in samenwerking met het bestuur;
Werkt mee aan korte termijn successen én aan een lange termijn visie;
Signaleert kansen om de financiële positie van het fonds te versterken;
Verantwoordelijk voor de externe communicatie, o.m. door het bijhouden van de website.
Profiel
Wij zoeken een zelfstandige man of vrouw die pragmatisch te werk gaat en zowel met het werkveld
als met het bestuur communiceert. De ideale kandidaat is een uitstekende netwerker die zich met
gemak en plezier beweegt in zowel het professionele werkveld als in het amateur netwerk. Een
ondernemend persoon die van aanpakken weet en mensen en organisaties kan verbinden door goed
te luisteren en slimme verbanden te leggen. Binding met Zoetermeer is een absolute must, evenals
affiniteit met kunst en cultuur.
Functie-eisen
Hbo kunst en/of cultuurbeleid of andere relevante opleiding
Aanvaardt de opdracht als freelancer
Aanvang per 1 december 2018
In overleg 20 tot 24 uur per week
Tenminste 5 jaar ervaring als cultuurmakelaar of in een soortgelijke functie
Woonachtig in (omgeving van) Zoetermeer
Procedure
Vacature sluit 22 oktober 2018.
Gesprekken met een vertegenwoordiging van het bestuur vinden plaats op vrijdag 2
november. Een 2e gesprek met het gehele bestuur zal plaatsvinden in overleg.
CV en motivatie kunnen gericht worden aan: Deborah van Belle,
bestuur@cultuurfondszoetermeer.nl secretaris van het bestuur o.v.v. Vacature
Cultuurmakelaar.
Het bestuur hecht veel waarde aan onafhankelijkheid van het Cultuurfonds en zal eventuele
betrokkenheid (verleden en heden) bij Zoetermeerse culturele initiatieven kritisch beoordelen.
Contact
Voor meer informatie kunt u per email contact opnemen met Deborah van Belle
bestuur@cultuurfondszoetermeer.nl.

