Zakelijk leider
(0,6 fte)
Sundaymorning@ekwc, het Europees Keramisch Werkcentrum, behoort tot ’s werelds meest
toonaangevende residencies en werkplaatsen. In 2019 viert het zijn 50-jarig bestaan met tentoonstellingen
en projecten in onder meer het Design Museum Den Bosch, het Haags Gemeentemuseum, Arti et
Amicitia in Amsterdam en Museum de Pont, Tilburg. Sundaymorning@ekwc is zowel actief in
Oisterwijk, Noord-Brabant als in verschillende Aziatische landen. Na enkele turbulente jaren (in 2013 een
100%vrijstelling van subsidie en in 2015 een verhuizing naar een twee keer zo grote locatie) is
Sundaymorning@ekwc in rustiger vaarwater terecht gekomen. Voor de volgende ontwikkelingsfase van
het centrum zijn bestuur en directie op zoek naar een zakelijk leider.
Sundaymorning@ekwc richt zich op de ontwikkeling van keramiek in beeldende kunst, toegepaste kunst en
architectuur. Met EKWC Classic worden de artists-in-residency en de centre-of-excellence functie benoemd, tot
EKWC Plus behoren de aandacht voor publiek, talentonwikkeling en hoger onderwijs en bedrijfsleven. Als postacademische instelling wordt Sundaymorning@ekwc mede-gefinancierd door het Ministerie van Cultuur en de
Provincie Noord-Brabant. Daarnaast dragen de deelnemers significant bij aan de begroting van het centrum. Er
zijn 12 medewerkers, ongeveer 7 fte. Naast de directeur zijn er zes adviseurs, de specialisten op het gebied van
keramiek. De directeur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid: visie en doelstellingen van
Sundaymorning@ekwc, ontwikkeling van (lange termijn) plannen en de selectie van de deelnemers aan het
artist-in-residence programma. Momenteel heeft de directeur ook de taken van de zakelijk leider.
De functie
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor een gezonde financiële basis van de stichting. Dat wordt verkregen
door (a) het ontwikkelen van activiteiten met toegevoegde waarde gebaseerd op een mix van ondernemerschap
en cultureel/artistieke inhoudelijkheid en (b) het runnen van bestaande activiteiten op een financieel gezonde en
efficiënte wijze. De zakelijk leider onderhoudt samen met de algemeen directeur de contacten en het
relatienetwerk met onder andere Ministerie, Provincie en Gemeente, diverse buurtorganisaties, fondsen en
sponsoren.
Taken van de zakelijk leider
 Industry-in-Residence
Opzetten van residencies voor het bedrijfsleven
Opzetten van corporate events.
 Fondsenwerving
Opzetten en uitvoeren van fondsenwerving en sponsoring.
 Financieel
Ontwikkelen van begrotingen op basis van (door het bestuur goedgekeurde) jaarplannen, verzorgen van
relevante management rapportages en het bewaken van de financiële posities; zorgen voor een financieel
gezonde bedrijfsvoering.
Opstellen (verder uitwerken) van jaar- en meerjaren begrotingen; deze toelichten en ter goedkeuring voorleggen
aan het bestuur.
Opstellen van deel(project)begrotingen.
De deelprojecten vanuit zakelijk oogpunt aansturen en de budgetten bewaken.
Zorgen voor heldere financiële afspraken met (programma)partners.
 Organisatie
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid.
Verantwoordelijk voor het gebouw

Profiel
Affiniteit met de inhoudelijke doelstellingen van Sundaymorning@ekwc, bereidheid om de komende jaren mee
te bouwen aan een unieke plek en voldoende aantoonbare kennis en ervaring met de zakelijke en financiële
kanten van een culturele organisatie. Beschikken over aantoonbare kennis en ervaring met fondsenwerving en
sponsoring. Veerkrachtig, gestructureerd en goed functionerend in een dynamische omgeving. DIY mentaliteit
en kunnen werken in teamverband. In staat om helder te communiceren op een informele doch professionele
wijze. Resultaatgericht. Behept met ondernemers instinct.
Salaris maximaal € 3867,- (op fulltime basis) bruto per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de directeur, Ranti Tjan via 06-24363331 en tjan@ekwc.nl Graag uw sollicitatie richten aan tjan@ekwc.nl
uiterlijk 31 januari 2019. Gesprekken vinden plaats op 14 februari en de tweede ronde op 22 februari 2019.
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