
Kunstfort bij Vijfhuizen: 
Coördinator Bedrijfsvoering & 
Communicatie 

Kunstfort bij Vijfhuizen (Haarlemmermeer) zoekt een Coördinator 
Bedrijfsvoering & Communicatie voor 32 uur per week | Vacature voor een 
Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 28-03-2021 

 

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 
tentoonstellingen en beleid zijn geïnternationaliseerd. Ook aandacht voor erfgoed, 
ontwerp en architectuur vervlocht verder met de beeldende kunst-programmering. 
Tegelijkertijd is de lokale inbedding structureel onderdeel van de activiteiten 
geworden. Het Kunstfort zoekt versterking op het gebied van bedrijfsvoering en 
communicatie. 



Op en rond het kantoor werken ongeveer tien medewerkers, freelancers en stagiairs. 
Het Kunstfort heeft een flexibel organisatiemodel passend bij een presentatie-
instelling voor hedendaagse kunst. De staf is ingevoerd in het fortennetwerk en de 
erfgoedsector, koestert de relatie met het (inter)nationale veld van de beeldende 
kunst, is betrokken bij beheer en behoud, staat in verbinding met regio en omgeving, 
maakt efficiënt gebruik van fluïde werkvormen, samenwerking en digitale middelen. 

Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt een energieke en zorgvuldige: 

Coördinator Bedrijfsvoering & 
Communicatie 
32 uur per week 

In een veelzijdige presentatie-instelling als het Kunstfort is de Coördinator 
Bedrijfsvoering & Communicatie de spin in het web. Deze draagt zorg voor de 
interne structuur: is het aanspreekpunt van het kantoor; beheert het secretariaat en 
houdt de organisatie operationeel; onderhoudt contacten met de uiteenlopende 
stakeholders van het Kunstfort; coördineert communicatie en (pers)relaties; 
begeleidt en inspireert de gemeenschap, in het bijzonder de vrijwilligers. 

Taakomschrijving 

● Office en dagelijkse leiding 
○ (Inhoudelijke) representatie Kunstfort intern en extern; 
○ Begeleiden contacten en relaties op en rond het Kunstfort; 
○ Bewaken jaarplanning en kantoorbudgetten; 



○ Leiden secretariaat en administratie; 
○ Coördineren boekhouding; 
○ Organiseren personeelszaken; 
○ Facility management tentoonstellingsruimtes en kantoor; 
○ Assisteren directie. 

● Communicatie 
○ Coördineren, redigeren en mede opstellen externe en interne 

communicatie-uitingen (nieuwsbrieven, persberichten, 
folderteksten); 

○ Verantwoordelijk voor de communicatie-planning; 
○ Aansturen medewerkers en freelancers pers, online, 

redactioneel, ontwerp en print; 
○ Actief bijhouden (pers)relaties; 
○ Verantwoordelijk voor advertentiebeleid en free publicity; 
○ Eindverantwoordelijk voor website en online media; 
○ Voorstellen doen op het gebied van marketing en communicatie. 

● Vrijwilligers 
○ Aansturen in samenwerking met de Vrijwilligerscoördinator; 
○ Eindverantwoordelijkheid roosters en coördinatie vrijwilligers; 
○ Fungeren als aanspreekpunt en wanneer nodig back-up voor 

Publieksmedewerkers en Rondleiders binnen en buiten reguliere 
kantoortijden. 

● Coördineren verhuur 
○ Activeren en coördineren incidenteel verhuur; 
○ Ontvangen en faciliteren residents en huurders; 
○ Traffic en communicatie met kunstenaars, huurders en partners. 

Profiel 

● Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent punctueel en flexibel. 
● Je kunt constructief contact onderhouden met de diverse stakeholders en 

bezoekersgroepen. 
● Je wil actief participeren in de netwerken waarvan het Kunstfort deel uit 

maakt (hedendaagse kunst, regio, forten, duurzaamheid). 
● Je hebt taalgevoel en ervaring met het uitvoeren van pr-werkzaamheden. 
● Je hebt een passende opleiding en/of minimaal drie jaar relevante 

werkervaring. 
● Je hebt een gedegen kennis van het MS Office-pakket. 



● Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels. 
● Je wil je voor langere tijd binden aan het Kunstfort. 

Kandidaten met de volgende vaardigheden / kenmerken hebben een pre 

● Affiniteit met of woonachtig in Metropoolregio Amsterdam, Gemeente 
Haarlemmermeer of Haarlem. 

● Ervaring met het werken met vrijwilligers. 
● Bekend met de Nederlandse kunst- en cultuursector. 

Wat bieden wij? 

● Een leuke sleutelpositie in een bijzondere omgeving met een flexibel doch 
hecht team. 

● Eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor het mede vormgeven van een 
groeiende instelling. 

● Betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van het Kunstfort, 
samenwerkingen en visuele en tekstuele identiteit. 

● Mogelijkheden tot het vergroten van zowel je regionale als internationale 
netwerk in hedendaagse kunst en erfgoed. 

Salariëring bij een 32-urige werkweek bedraagt € 2.200 – € 2.400 bruto (afhankelijk 
van ervaring) conform de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen 
voor beeldende kunst (april 2019, in opdracht van De Zaak Nu). 

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 tien (parttime) medewerkers, freelancers en stagiairs 
en de volledige organisatie zo’n dertig vrijwilligers. De werkorganisatie is horizontaal 
georiënteerd en functies zijn fluïde. Voorts werkt de Coördinator direct samen met 



kunstenaars, directeur, producenten, erfgoedbeheerder, vrijwilligerscoördinator, 
communicatiefuncties en stagiairs. 

Het Kunstfort is 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 28 maart 2021 een brief met je motivatie (maximaal 1 pagina) en 
je cv naar sollicitatie@kunstfort.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Coördinator 
Bedrijfsvoering & Communicatie’. 

Vragen kunnen gestuurd worden naar info@kunstfort.nl. 

We blijven met potentiële kandidaten in contact over de implicaties van de 
coronacrisis. 

 


