VACATURE DIRECTEUR STICHTING KEES CULTUURVRIJWILLIGERS
Aanvang in overleg, op zzp-basis
Basis van 8 uur per week + aanvullende uren op opdracht/projectbasis
OVER KEES
Stichting KEES biedt landelijke dienstverlening rondom vrijwilligersmanagement aan
culturele organisaties, zoals poppodia, filmhuizen, musea en festivals. KEES is een informele
netwerkorganisatie die wordt gekenmerkt door de begrippen positiviteit, flexibiliteit,
inclusie en eigen regie.
We zijn er van overtuigd dat je vrijwilligers moet bedanken voor hun bijdrage én ze slim
moet inzetten. Dat is niet alleen fijn voor de vrijwilliger, maar ook belangrijk voor een
succesvolle culturele sector. Vrijwilligersmanagement is een vak. Vanuit die gedachte
bieden we diverse dienstverlening. Het aanbod is in te delen in vier categorieën: trainen,
werven, adviseren en coördineren.
De kern van de organisatie bestaat uit de directeur, een financieel medewerker en een
communicatiemedewerker. Daarnaast is er een groep van ongeveer twintig betrokken
zzp’ers die aan uiteenlopende opdrachten werken. De dagelijkse organisatie wordt
gecontroleerd door een kundig driekoppig bestuur op afstand.
OVER DE FUNCTIE
Als directeur werk je samen met medewerkers, projectleiders, coördinatoren en trainers. Je
belegt werkzaamheden bij hen en neemt een coachende rol aan. Uiteindelijk ben jij
eindverantwoordelijk voor:
- het team van zzp’ers, stagiaires en (kantoor)vrijwilligers; je gaat over de werving en
selectie, stelt opdrachtovereenkomsten op en houdt contact over de gang van zaken
- planvorming, bijbehorende begrotingen en fondsenwerving
- externe samenwerking
- financiële verantwoordingen
- kwaliteit en continuïteit
- beleid en uitbreiding/ alternatieve dienstverlening n.a.v. coronamaatregelen
Je legt verantwoording af aan het bestuur.
We zijn op zoek naar iemand die KEES een stap verder kan helpen. Bijvoorbeeld door het
eigen netwerk aan te spreken en in te zetten, nieuwe partnerschappen te sluiten, het
afzetgebied te vergroten en aanvullende dienstverlening te ontwikkelen.
WAT BRENGT KEES JOU
- Zinvol werk waarin je bijdraagt aan de kwaliteit van de culturele sector en de persoonlijke
ontwikkeling van individuen.

- De vrijheid om (de diverse) werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en het kunnen
bepalen van je eigen inhoudelijke en praktische agenda.
- Contact met een breed scala aan geweldige zzp’ers en vrijwilligers.
- Een overeenkomst van opdracht op jaarbasis. De eerste overeenkomst loopt tot eind
2020.
- Tot eind 2020 8 vaste uren per week a 30 euro per uur exclusief btw. Hierna stel je in
overleg met het bestuur een nieuwe begroting en opdracht voor 2021 vast.
- De vaste uren kun je aanvullen met projectgerelateerde uren op basis van verkoop en
fondsenwerving.
- Een kantoor in Utrecht waar je op dinsdagen en woensdagen kunt (samen)werken.
- Een inwerkperiode die stopt wanneer we beslissen dat je klaar bent het directeurschap
volledig over te nemen.
WIE WE ZOEKEN
We zoeken een zelfstarter in het begin van zijn of haar professionele carrière, die zich voor
langere tijd aan KEES wil verbinden. Je straalt vertrouwen en energie uit, hebt een brede
interesse en staat graag in contact met mensen. Door je werkervaring in de culturele sector
heb je een nuttig netwerk opgebouwd. Je bent bekend met de gang van zaken bij festivals
en bij voorkeur ook bij musea, poppodia en/of (film)theaters. Je hebt ervaring met financiën
en ondernemerschap. Denk hierbij aan begroten en boekhouden en offertes, projectplannen
en fondsaanvragen opstellen. Jouw link met vrijwilligers is onmiskenbaar. Verder bezit je
deze eigenschappen:
•

Cultuur- en vrijwilligersliefde

•

Ondernemend en energiek

•

Aanvoerder en samenwerker

•

Onderhandelaar en doorzetter

INTERESSE EN REAGEREN
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? En heb je serieuze interesse directeur van KEES te
worden? Dan ontvangen we graag je motivatie en cv via werken@keescultuurvrijwilligers.nl.
Een filmpje waarin je jezelf kort voorstelt, wordt gewaardeerd. We lezen/ horen in je reactie
graag wanneer je zou kunnen starten en hoe je het werk combineert met eventuele andere
werkzaamheden. Reageer bij voorkeur zo snel mogelijk en in ieder geval voor 20 juli 2020.
Eventuele vragen kun je richten aan huidig directeur Hanneke Hulshof via
hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl.
We snappen dat je graag wilt weten waar je aan begint. Een uitgebreide versie van deze
vacaturetekst vind je daarom op https://www.keescultuurvrijwilligers.nl/vacaturedirecteur-stichting-kees-cultuurvrijwilligers/.

