Cultuur Kwartier Sneek zoekt een

Directeur-bestuurder
(full-time)
Stichting Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is de overkoepelende organisatie voor allerlei culturele
activiteiten in Sneek en de regio Súdwest-Fryslân. CKS bestaat uit de instellingen Theater Sneek,
Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk en de twee ondersteunende bureaus: het
bedrijfsbureau voor zakelijke activiteiten en verhuur en projectbureau Akte2 voor onderwijs en
culturele evenementen.
U bent het boegbeeld van CKS, naar zowel medewerkers en vrijwilligers als naar de inwoners van de
gemeente ZWF en belangrijke relaties en stakeholders, waaronder Gemeente Súdwest-Fryslân.
Als cultureel/maatschappelijk ondernemer bent u integraal verantwoordelijk voor de organisatie. U
bent in staat CKS succesvol verder te ontwikkelen als dé regionale partner op het gebied van
kunsteducatie, theater, pop-podium en evenementen. U bent een netwerker en sterk in het initiëren
van samenwerkingsverbanden en het creëren en verzilveren van kansen om CKS nog sterker te
positioneren.
U heeft een scherp oog voor culturele ontwikkelingen (breed) en u weet de veranderende klantwensen
te vertalen naar een uitnodigend producten- en dienstenaanbod. U bent een authentiek en autonoom
leider met visie en weet uw strategische denkkracht te vertalen naar praktische oplossingen. De
organisatie cultuur is onder andere hands-on en daadkracht, dat wordt zeker van u verwacht. U bent
verbindend, transparant, betrokken en zichtbaar. Daarnaast bent u diplomatiek en beschikt u over
politieke sensitiviteit.
Resultaatgebieden






Taken en
verantwoordelijkheden







Verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie.
Zorgt voor strategische positionering en doorontwikkeling van de
organisatie.
Ontwikkelt de verdere verbinding, synergie en groei van
multidisciplinaire activiteiten op het gebied van kunsteducatie,
theater, poppodium en evenementen.
Geeft leiding aan de organisatie en draagt zorg voor de personele,
organisatorische en financiële aangelegenheden.
Is op strategisch niveau gesprekspartner voor klanten, stakeholders
en belanghebbenden en onderhoudt de relatie met de gemeente
Súdwest-Fryslân.
Initieert strategische samenwerkingsverbanden.
Draagt zorg voor een optimale interne communicatie.






Bewezen succesvol als cultureel ondernemer.
Ruime ervaring als eindverantwoordelijke.
Affiniteit met cultuur in al zijn facetten.
Academisch werk- en denkniveau/HBO+.






Kennis en ervaring

(Eind)verantwoordelijk voor de (culturele) profilering van de
organisatie; richting relaties, de gemeente Súdwest-Fryslân en
stakeholders.
(Eind)verantwoordelijk voor het management van de totale
organisatie.
(Eind)verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsresultaten.

Competenties en
persoonlijke kwaliteiten






Verbindend leiderschap.
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
Strategische visie.
Ondernemerschap.

De beoogde startdatum is per april/mei 2019. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland in
week 4 (januari 2019). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De
primaire en secundaire (marktconforme) arbeidsvoorwaarden worden nader overeengekomen.
Nadere informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij dhr. Sjouke Tjalsma, voorzitter Raad van
Toezicht: 06 - 19 29 31 17, s.tjalsma@cultuurkwartier.nl.
Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag tot uiterlijk 5 januari 2019,
gericht aan dhr. Saco van der Laan, manager HRM: s.vdlaan@cultuurkwartier.nl.
Klik op de afbeelding voor een impressie.

