Roodkapje is een creatieve broedplaats voor presentatie en ondersteuning van jonge
kunstenaars, muzikanten, artiesten en programmeurs. Wij bieden vanaf 2021 multiculturele
activiteiten in de structuur ART | LIVE | RESIDENCY | FOOD aan, die een sterke interactie
met elkaar aangaan. De Roodkapje-evenementen zijn meerstemmig en versterken elkaar.
Onze tentoonstellingsruimte, muzieklocatie, hamburgerrestaurant (Burgertrut) en de studio’s
van onze residency programma’s (Hamburger Community of Art en Live) bieden plaats aan
getalenteerde makers, die in wisselwerking met elkaar en met ons betrokken diverse publiek
creëren. Roodkapje is een voorloper op het gebied van inclusiviteit, gelijkwaardigheid en fair
practice. Burgertrut en het verhuren van ruimte aan partners in de stad is naast het
genereren van eigen inkomsten een essentieel onderdeel van Roodkapje.

Roodkapje zoekt een directeur-bestuurder m/v/x
Roodkapje levert al sinds 2000 een belangrijke bijdrage aan ‘de cultuur’ van Rotterdam.
Roodkapje maakt sinds 2017 deel uit van het Rotterdamse Cultuurplan. Het meerjarenplan
2021-2024 is zeer positief beoordeeld door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
De directeur-bestuurder wordt aangesteld door een Raad van Toezicht, waaraan periodiek
verantwoording wordt afgelegd.
Wij zoeken:
- Een visionair en pionier op artistiek gebied, die Roodkapje verder laat groeien
- Een innovatieve creatieve niet dogmatische denker
- Een boegbeeld met overtuigingskracht
- Een resultaatgerichte financiële en organisatorische ondernemer
- Een betrouwbare coach, die luisterend en delegerend de teams inspireert
- Een open mind met aantoonbare (inter)culturele sensitiviteit
- Een coördinator, die inclusiviteit borgt met het DEAI-model (Diversity, Equity,
Accessibility, Inclusion)
- Een daadkrachtig netwerker en samenwerker met lef en doorzettingsvermogen
- Een klantgerichte op hbo werk- en denkniveau opererende verbinder met ervaring
- Geen 9-17 instelling, avonduren en weekenden maken onderdeel uit van de functie
Wij bieden
- Een zeer betrokken enthousiast cultureel team
- Een zeer betrokken enthousiast horecateam
- Ruimte om het artistieke beleid te innoveren
- Een netwerk van partners in de stad
- Een uitgebreide functie en taak beschrijving
- Een fulltime jaarcontract op basis van 36 uur, dat bij goed functioneren wordt
verlengd
- Een jaarsalaris volgens het loongebouw van Roodkapje.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen de
organisatie versterkt.
Stuur motivatie en CV uiterlijk 29 januari 2021 naar rvt@roodkapje.org onder vermelding
‘sollicitatie directeur Roodkapje’.
www.roodkapje.org

