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WIJ BREIDEN ONS TEAM UIT | MEDEWERKER GEZOCHT
Vandaag publiceren wij onderstaande advertentie, via dit mailinglijstbestand en via een aantal relevante websites.
Het staat een ieder vrij om dit bericht verder te verspreiden.

Kunsten ’92 is dé belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector, met 365 leden uit alle disciplines. Met en
namens de hele sector laten we sinds 1992 een krachtig en eensgezind geluid horen en lobbyen we voor goed
cultuurbeleid. Kunsten ’92 agendeert belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en
sector.
We voeren gesprekken met de politiek, organiseren activiteiten en bijeenkomsten en brengen achtergrondpublicaties
uit. Daarbij brengen we veel partijen bij elkaar, onder meer om kennis uit te wisselen en inhoudelijke zaken op de
politieke agenda te krijgen. Ook zijn we actief op erfgoedgebied.
Kunsten ’92 wordt volledig gefinancierd door haar leden en bestaat uit een kleine kern van vaste medewerkers.
Capaciteit kan worden aangevuld afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld voor uitvoering van projecten.
Kijk ook op www.kunsten92.nl

Met ingang van 1 november 2019 zoeken wij versterking van het kernteam
Medewerker (24 uur)
Functieomschrijving
De medewerker versterkt het team bij:
· Verbreding van het netwerk, ledenwerving en administratie
· Algemene lobbyactiviteiten
· Externe communicatie, zoals emailings, social mediaberichten, persberichten, inclusief (online en social)
campagnes
· Organisatie van bijeenkomsten
Functieeisen
· Je beschikt over een HBO of WOopleiding
· Je bent een organisator: proactief en zelfstandig
· Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met wervingsactiviteiten en moderne marketingtechnieken
· Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement
· Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
· Je hebt grote affiniteit met de culturele en creatieve sector en blijft graag op de hoogte van nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen
Wat bieden we
We bieden je een veelzijdige functie binnen een dynamische organisatie, met de mogelijkheid om door te groeien. Je
komt te werken in een inspirerende, informele werkomgeving in het centrum van Amsterdam, met een gedreven en
enthousiast team. Het betreft geen startersfunctie.
Contract is op basis van een jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort verlenging tot de mogelijkheden.
Kunsten ’92 baseert arbeidsvoorwaarden en salariëring op de vijf waarden van de Fair Practice Code: solidariteit,
diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie.
Contact en vacature informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan telefonisch contact worden opgenomen met Marianne
Versteegh, algemeen secretaris, tel. 020  4220322 of per mail naar marianneversteegh@kunsten92.nl
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt begin oktober plaats.
Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief met CV vóór 16 september a.s., per mail
naar info@kunsten92.nl onder vermelding van 'Sollicitatie'. Wij kunnen alleen reacties in behandeling nemen van
kandidaten die aan de functieeisen voldoen.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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