KWARTIERMAKER/INTERIM DIRECTEUR-BESTUURDER STICHTING ROODKAPJE
Functieomschrijving
Stichting Roodkapje is op zoek naar een strategische en sensitieve kwartiermaker/interim directeur-bestuurder.
Profiel organisatie
Roodkapje vormt een multidisciplinair platform voor presentatie, talentontwikkeling en talentondersteuning. De Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur adviseerde onlangs uitermate positief over Roodkapje en het door haar ingediende
meerjarenbeleidsplan voor de komende cultuurplanperiode. Roodkapje bereidt zich inmiddels op deze periode voor.
Situatie
Samen met het team, heeft de huidige directie Roodkapje gebracht waar het nu staat. Met het positieve advies van de RRKC is
het tijd voor een volgende fase. De zittende directie maakt vrijwillig plaats voor nieuw bloed en elan. Er staat een jong
gemotiveerd team klaar om verdere inhoudelijke invulling te geven aan het ingediende cultuurplan.
Roodkapje zoekt nu een kwartiermaker/directeur-bestuurder
Onder leiding van de aan te stellen kwartiermaker/directeur-bestuurder wordt de organisatie verder klaargemaakt voor de
volgende periode. Als kwartiermaker bereid je de weg voor, voor een nieuw aan te stellen algemeen directeur, die zowel
zakelijk als artistiek eindverantwoordelijk zal zijn. Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor Roodkapje
gedurende de interim-periode.
Opdracht
De kwartiermaker zorgt voor een verdere professionalisering en een optimale inrichting van de organisatie, met behoud van de
unieke cultuur binnen Roodkapje (o.a. DEAI). De kwartiermaker zorgt samen met de medewerkers voor een heldere structuur,
met goede afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De kwartiermaker werkt samen met de controller en
een extern accountantskantoor aan een nieuwe, op de komende periode toegespitste boekhouding, waaruit heldere
managementinformatie kan worden verkregen en waarmee efficiënt en transparant kan worden afgerekend met subsidiegevers
en fondsen.
Daarnaast is de aan te stellen kwartiermaker als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de bedrijfsvoering
in de komende maanden en voor het continueren en weer op gang brengen van alle activiteiten, binnen de 1,5 meter
samenleving.
De beoogd kwartiermaker/directeur-bestuurder:

•
•

rapporteert aan de Raad van Toezicht
geeft direct leiding aan 20 medewerkers (9,8 fte) onder wie:
o twee inhoudelijke coördinatoren die het culturele team aanvoeren;
o een coördinator die het horeca-team aanvoert;
o een coördinator die verantwoordelijk is voor de externe relaties;
o een financieel controller.

Functie eisen
Als kwartiermaker/directeur-bestuurder beschik je in elk geval over de volgende kennis, ervaring en competenties:

•
•
•
•
•
•

kennis van en ervaring met organisatie-, personeels-, en financieel beleid;
gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
toegankelijk, verbindend, communicatief sterk en transparant;
een people-manager met een coachende manier van leidinggeven;
ervaring in het leiden van een (vernieuwende kunst) instelling met jonge professionals;
kunnen schakelen tussen verschillende rollen; van strategisch naar operationeel, van RvT naar medewerker, van
abstract naar concreet.

Arbeidsvoorwaarden
De inzet van de Interim Kwartiermaker/Directeur-Bestuurder is naar verwachting voor de duur van 5 maanden. Het is een
functie voor circa 2 dagen (14,4 uur) per week.

Procedure
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus tegemoet via het
email-adres van de voorzitter van de sollicitatiecommissie: moniquestrijk@hotmail.com. De werkzaamheden starten 1
september 2020, met waar mogelijk een overdracht in augustus 2020.
Een referentiecheck, diplomacheck, VOG kunnen deel uit maken van deze procedure.

