
	   	   	   	  

 
 
 
 
 
 
ZID Theater – zakelijk coördinator 
ZID	  Theater	  –	  City	  Art	  &	  Performance	  Center	  in	  Amsterdam	  produceert	  voorstellingen	  en	  festivals	  en	  
realiseert	  projecten	  samen	  met	  kunstprofessionals	  en	  stadsbewoners,	  zowel	  nationaal	  als	  
internationaal.	  De	  organisatie	  is	  opgericht	  en	  wordt	  geleid	  door	  theatermakers	  Karolina	  Spaić	  en	  
Sebo	  Bakker.	  	  

ZID	  maakt	  kunst	  met	  en	  voor	  iedereen	  en	  begeeft	  zich	  op	  het	  gebied	  tussen	  ‘artistiek	  en	  sociaal’,	  
waarin	  cultuurparticipatie	  en	  cultuureducatie	  centraal	  staat.	  De	  inclusieve	  benadering	  is	  voor	  ZID	  de	  
drijfveer	  om	  kunst	  en	  maatschappelijke	  vraagstukken	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  In	  dat	  kader	  realiseert	  
ZID,	  naast	  voorstellingen,	  projecten	  waarin	  een	  maatschappelijk	  thema	  centraal	  staat	  zoals	  armoede	  
en/of	  eenzaamheid,	  met	  diverse	  doelgroepen.	  	  

ZID	  werkt	  met	  een	  eigen	  methodiek,	  waarin	  het	  uitgangspunt	  de	  talenten,	  verhalen	  en	  ervaringen	  
van	  de	  mensen	  zelf	  is.	  ZID	  werkt	  op	  stedelijk,	  landelijk	  en	  internationaal	  niveau.	  ZID	  Academy	  en	  het	  
Internationale	  cross-‐over	  festival	  ExploreZ	  zijn	  aan	  ZID	  gelieerde	  organisaties.	  
www.zidtheater.nl;	  www.zidacademy.nl;	  www.explorez.nl	  	  

	  
ZID	  Theater	  zoekt	  per	  direct:	  
Een	  zakelijk	  coördinator	  voor	  ondersteuning	  bij	  de	  uitvoering	  van	  het	  artistieke	  beleid	  van	  ZID	  
Theater.	  Je	  hebt	  ervaring	  in	  fondsenwerving,	  zowel	  in	  kunst	  en	  cultuur	  als	  maatschappelijk	  (en	  
eventueel	  internationaal)	  en	  ervaring	  in	  de	  zakelijke,	  financiële	  kant	  van	  theater.	  	  ZID	  zoekt	  iemand	  
met	  minimaal	  drie	  jaar	  ervaring	  in	  een	  dergelijke	  functie.	  	  	  
	  
Wij	  zoeken	  concreet	  een	  vervanger	  die:	  
	  

-‐ Stressbestendig	  is	  
-‐ Het	  leuk	  vindt	  om	  in	  kleine	  culturele	  organisaties	  te	  werken	  met	  veel	  multitaskers	  
-‐ Nauw	  samen	  werkt	  met	  de	  directeur	  
-‐ Affiniteit	  heeft	  met	  de	  organisatie	  op	  het	  snijvlak	  van	  kunst,	  cultuur	  en	  samenleving.	  	  

	  
Functie	  inhoud:	  
-‐ Verzorgt	  de	  zakelijke	  ondersteuning	  van	  de	  organisatie	  en	  projecten	  
-‐ Assisteert	  bij	  het	  opstellen	  van	  de	  projectaanvragen	  en	  onderhoudt	  relaties	  met	  financierders	  	  
-‐ Beheert	  de	  planningen	  van	  de	  projecten	  
-‐ Begeleidt	  de	  administratieve	  ondersteuning	  voor	  de	  projecten	  	  	  
-‐ Beheert	  de	  financiële	  begrotingen	  en	  afrekeningen.	  
-‐ Voert	  (onderdelen	  van)	  het	  administratieve	  personeelsbeleid	  door	  voor	  de	  projecten	  	  	  	  
-‐ Voert	  acquisitie,	  relatiebeheer	  en	  verkooptraject	  uit	  ten	  behoeve	  van	  de	  verhuur	  	  
-‐ Ondersteuning	  	  bij	  opstellen	  van	  operationele	  plannen	  van	  de	  projecten	  en	  evenementen	  
-‐ Leveren	  van	  management	  informatie	  
	  
	  



	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
Overige	  Functie	  eisen	  
-‐ Plan-‐	  en	  projectmatig	  kunnen	  werken	  
-‐ Planning	  beheer	  en	  monitoring	  i.s.m.	  het	  organisatorisch	  en	  artistiek	  team	  
-‐ Kennis	  van	  en	  ervaring	  met	  geautomatiseerde	  systemen.	  Kennis	  van	  excel	  is	  een	  must.	  
-‐ Goede	  organisatorische	  en	  communicatieve	  vaardigheden	  
-‐ Bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  financiële	  administratie	  
-‐ Financieel	  inzicht	  
-‐ Klantvriendelijke,	  resultaatgerichte	  instelling	  
-‐ Zelfstandig	  kunnen	  opereren	  
-‐ Een	  dienstverlenende	  instelling	  
-‐ Goede	  mondelinge	  en	  schriftelijke	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal	  
-‐ Flexibel	  en	  nauwkeurig	  
-‐ Creatief	  en	  stressbestendig	  
-‐ Ondernemerschap	  	  
-‐ Affiniteit	  met	  kunst	  en	  cultuur	  
-‐ Kan	  goed	  samenwerken	  in	  een	  team	  

	  
Geschikt	  voor	  master	  niveau.	  	  Minimaal	  drie	  jaar	  ervaring	  in	  een	  vergelijkbare	  functie.	  	  
Beschikbaarheid	  20	  uur	  per	  week,	  verdeeld	  over	  2/3	  dagen	  op	  kantoor	  van	  ZID.	  	  

Geboden	  	  
Betaling	  in	  overleg,	  als	  ZZP-‐er.	  Een	  dynamische	  en	  uitdagende	  sfeer.	  Een	  interessante	  functie	  met	  
veel	  uitdaging	  en	  kansen	  om	  te	  groeien.	  

Contact-‐	  en	  vacature	  informatie	  	  
Motivatie	  +	  cv	  per	  mail	  naar:	  e-‐mail:	  zakelijk@zidtheater.nl.	  Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Susanne	  
Hazen.	  Reageren	  kan	  tot	  1	  september	  2019.	  


