Vacature Zakelijk manager

Architectuurcentrum Amsterdam is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Met een dynamisch programma
speelt Architectuurcentrum Amsterdam in op actuele thema’s en betrekt daarbij bouwers,
ontwerpers en gebruikers. Daarnaast wil Architectuurcentrum Amsterdam door
tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen een zo groot mogelijk publiek
bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden. De komende jaren wil
Architectuurcentrum Amsterdam haar reikwijdte en zichtbaarheid vergroten en meer
financiële continuïteit bewerkstelligen.
Architectuurcentrum Amsterdam is per 1 september 2018 op zoek naar een
Zakelijk manager (m/v)
0,8 fte / 4 dagen
Wij zijn op zoek naar een ondernemende zakelijk manager die goed kan plannen en
financieel inzicht heeft. We zoeken een echte teamspeler. Je bent gedisciplineerd en
resultaatgericht, maar ook verbindend en empathisch. Je hebt minimaal 3 jaar concrete
werkervaring, bij voorkeur in de culturele sector. Uiteraard heb je affiniteit met architectuur
en stedenbouw en voel je je sterk verbonden met de stad Amsterdam.
De functie
Als zakelijk manager
 word je aangestuurd door de directeur en leg je verantwoording af aan de
directeur
 bewaak en verbeter je de interne bedrijfsvoering en administratie
 stuur je de medewerker aan die verantwoordelijk is voor de administratie, de
coördinatie van vrijwilligers en het verhuur en beheer.
 stem je planningen af, bewaak je de budgetten en adviseer je en ondersteun je de
directeur bij het personeels- en organisatiebeleid en bij het ontwikkelen van nieuw
zakelijk en commercieel beleid
 ondersteun je de directeur bij het zoeken naar partners, fondsen en sponsoren om
projecten van de grond te krijgen.

Voor een uitgebreid profiel klik hier.

Onze ideale kandidaat
 heeft academisch werk- en denkniveau en minimaal drie jaar ervaring in een
vergelijkbare functie
 heeft een publieksgerichte en commerciële instelling en een proactieve en
toegankelijke manier van communiceren
 is flexibel en bereid op onregelmatige uren te werken
 is woonachtig in (de omgeving van) Amsterdam
 heeft een relevant netwerk en kennis van de Amsterdamse architectuur en
stedenbouw
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Dienstverband en salariëring
Bij aanvang word je een jaarcontract aangeboden voor een aanstelling van 32 uur per
week. Het salaris is passend bij de sector en afhankelijk van kennis en ervaring. Indicatie:
bij 40-urige werkweek minimaal €3.529,-- tot maximaal €3.995,-- bruto per maand op basis
van een fulltime dienstverband, vergelijkbaar met schaal 11 van het Museum CAO 2016 2018.
Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Franquinet, tel. 020 620 48 78 of stuur
je vraag naar arcam@arcam.nl.
Reageer
Ben je enthousiast en voldoe je aan het profiel, mail dan je motivatie met CV naar
arcam@arcam.nl. Reacties dienen uiterlijk zondag 8 juli bij ons binnen te zijn. De
sollicitatiegesprekken zijn ingepland op vrijdag 13 juli. Een eventueel tweede gesprek zal
op dinsdag 17 juli plaatsvinden.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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