
  
Zakelijk  Leider  Kunstfort  bij  Vijfhuizen  (2  dagen)  
  
  
Kunstfort  bij  Vijfhuizen,  Eiland  voor  Kunst  en  Erfgoed  is  een  unieke  kunst-‐  en  erfgoedinstelling  op  20  
km  afstand  van  de  hoofdstad.  De  afgelopen  jaren  heeft  het  Kunstfort  een  groeispurt  gemaakt.  De  
artistieke  onderscheiding  is  verscherpt  en  samenwerkingen  en  beleid  zijn  geïnternationaliseerd.  Ook  
aandacht  voor  erfgoed,  ontwerp  en  architectuur  vervlocht  verder  met  de  beeldende  kunst-‐
programmering.  Tegelijkertijd  is  de  lokale  inbedding  structureler  onderdeel  van  de  activiteiten  
geworden.  Voor  de  komende  periode  wordt  ingezet  op  een  creatieve  zakelijke  positie  ter  versterking  
van  de  inhoudelijke  missie.  Hierbij  past  ook  uitbreiding  van  het  team.  
  
  
Kunstfort  bij  Vijfhuizen  zoekt  een  enthousiaste  en  innovatieve:  
    
  
Zakelijk  Leider  (2  dagen)  
  
De  zakelijk  leider  is  medeverantwoordelijk  voor  het  ontwikkelen  en  uitvoeren  van  het  zakelijke  
beleid;  is  medeverantwoordelijk  voor  de  organisatie  en  bedrijfsvoering  van  het  Kunstfort;  legt  
verantwoording  af  aan  de  directeur.  
  
Taakomschrijving  
  
•  bewaakt  de  financiële  gezondheid  van  het  Kunstfort  
•  organiseert  personele  zaken  en  financiele  afspraken  met  opdrachtnemers  
•  doet  voorstellen  voor  het  zakelijke  en  strategische  (marketing)beleid  aan  directie    
•  zoekt  en  onderhoudt  contacten  met  fondsen,  sponsoren  en  andere  zakelijke  partners  nationaal,  
internationaal,  in  Haarlemmermeer  en  in  Haarlem  
•  vervolgt  ontwikkeling  beleid  eigen  inkomsten  en  fondsen,  ondersteunend  aan  de  artistieke  lijn  
•  is  verantwoordelijk  voor  de  exploitatie,  met  name  huur/verhuur  en  samenwerking  horeca  
•  draagt  met  het  kantoor  zorg  voor  contact  met  de  VVE  en  omwonenden,  stemt  gezamenlijk  
onderhoud,  beheer  en  ander  opdrachten  aangaande  het  erfgoed  af  
•  bewaakt  de  begroting  en  stuurt  de  boekhouding  aan    
•  draagt  zorg  voor  de  jaarstukken  in  samenwerking  met  directeur  en  penningmeester  
•  ondersteunt  bij  het  afstemmen  van  strategie  en  planning  rond  de  coronacrisis  
  
Profiel  
  
•  een  praktische  teamspeler  met  zowel  hart  voor  hedendaagse  kunst,  als  begrip  van  de  specifieke  
context  van  het  Kunstfort  
•  een  creatieve  manager  die  uitdaging  ziet  in  het  realiseren  van  een  innovatief  zakelijk  kader  
waarbinnen  makers  en  organisatie  kunnen  bloeien  
•  een  representatieve  verbinder  met  aantoonbare  ervaring  in  het  culturele  veld  die  tevens  
gemakkelijk  relaties  aangaat  en  onderhoudt  met  partijen  in  de  omgeving  
  
  
  
  
  
  
  



  
Kandidaten  met  de  volgende  vaardigheden/kenmerken  hebben  een  pré:  
  

•   Affiniteit  met  erfgoed,  ontwerp  en  kunst  
•   Netwerk  in  de  cultuursector  en/of  bekend  met  de  fortenwereld  
•   Binding  met  /  woonachtig  in  de  Metropoolregio  Amsterdam  
•   Inlevingsvermogen  in  wensen  van  relevante  stakeholders  en  diverse  publieksgroepen  
•   Gepassioneerd  over  het  ondersteunen  en  mogelijk  maken  van  artistieke  doelstellingen    
•   Een  scherpe  eigen  visie  op  zakelijke  ondersteuning  in  de  kunstwereld  

  
  
Wat  bieden  wij?  
  
Een  leuke  positie  in  een  bijzondere  omgeving  met  een  inclusief  en  hecht  team.  
Mogelijkheden  tot  vergroten  van  zowel  je  regionale  als  internationale  netwerk  in  kunst  en  erfgoed.  
Betrokkenheid  bij  de  verdere  ontwikkeling  van  de  instelling,  samenwerkingen  en  identiteit.  
Eigen  verantwoordelijkheid  en  ruimte  tot  het  mede  vormgeven  van  een  groeiende  instelling.  
  
  
Organisatie  
  
Kunstfort  bij  Vijfhuizen  omvat  het  hele  (schier)eiland  en  omgeving,  waartoe  verschillende  partners  
behoren,  een  restaurant,  omwonenden,  vrijwilligers,  rondleiders,  atelierhuurders,  artists-‐in-‐
residence,  bijenvelden  en  (militaire)  beplanting.  Het  kantoor  heeft  8  (parttime)  medewerkers  en  de  
volledige  organisatie  zo’n  40  vrijwilligers.  De  werkorganisatie  is  horizontaal  georiënteerd  en  functies  
zijn  fluïde.  Voorts  werkt  de  zakelijke  leider  direct  samen  met  directeur,  backoffice,  producent,  
erfgoedbeheerder,  vrijwilligerscoördinator,  communicatiemedewerkers  en  stagiairs.  
  
Het  Kunstfort  is  actief  betrokken  bij  het  bewerkstelligen  van  een  gezonde  sector  en  onderschrijft  de  
Fair  Practice  Code,  de  Governance  Code  Cultuur  en  de  Code  Diversiteit  &  Inclusie.  
  
  
Heb  je  interesse?  
  
Stuur  dan  uiterlijk  10  mei  2020  een  brief  met  je  motivatie  (max.  2  pagina’s)  en  je  cv  naar  
sollicatie@kunstfort.nlo.v.v.  Sollicitatie  Zakelijk  Leider.  
  
NB  Al  voordat  de  Coronacrisis  zich  aandiende  was  het  Kunstfort  voornemens  het  team  met  zakelijke  
ondersteuning  uit  te  breiden.  We  blijven  met  potentiële  kandidaten  in  contact  over  de  implicaties  
van  de  situatie.  Op  dit  moment  (april)  is  de  ambitie  in  juni  met  16  uur  p/w  te  starten.  


