Vacature Hoofd Programmering
full time op basis van een 36-urige werkweek
Felix Meritis | Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Compagnietheater
Felix Meritis, de Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater vormen sinds 1 januari
2017 samen een nieuwe krachtige culturele onderneming Amerpodia, die met haar programmering
een grote rol speelt in het culturele leven van Amsterdam en actief is in de evenementenbranche.
De vier cultuurhuizen zijn gelegen in hartje Amsterdam en via de Amsterdamse grachten aan
elkaar verbonden.
Wij zijn per direct op zoek naar een Hoofd Programmering die als lid van het MT en in samenwerking
met de algemeen directeur de ‘huizen’ inhoudelijk verder uitbouwt tot toonaangevende centra waar
kunst, debat en zingeving samenkomen.
Je bent een visionair met een grote dosis lef en nieuwsgierigheid, die visie en missie vertaalt naar een voor
elk afzonderlijk huis herkenbaar aanbod. Je geeft leiding aan de uitvoering daarvan door een gedreven
team van programmamakers. Je bent sensitief voor de bijdrage van andere afdelingen aan het welslagen
van onze gezamenlijke missie. Je bent als geen ander op de hoogte van het programma aanbod in stad en
land en weet de vier huizen daarin te positioneren. Je bent proactief en zet je netwerk, kennis en ervaring
actief in. Hierdoor creëren we meer belangwekkende programma’s, unieke samenwerkingen en bereiken
we nieuwe doelgroepen.
Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:
•

Je geeft leiding aan de afdeling Programmering met gespecialiseerde, maar ook generalistische 		
programmamakers.

•

Je creëert en onderhoudt samenwerkingsverbanden en nieuw publiek in de domeinen waarin de
huizen programmeren:
»» Politiek en maatschappij
»» Economie en duurzaamheid
»» Wetenschap en educatie
»» Kunst en cultuur
»» Zingeving, religie en filosofie

•

Je bent budgetverantwoordelijk voor de afdeling.

•

Een goede samenwerking met de overige afdelingen:
»» Sales
»» Productie
»» Marketing en communicatie
»» Financiën
»» Personeel en organisatie

Onze ideale kandidaat:
•

heeft een brede belangstelling en weet de weg in de wereld van journalistiek, politiek, cultuur en
maatschappij;

•

heeft aantoonbare ervaring in een organisatie met zelfbewuste medewerkers met een eigen
verantwoordelijkheid;

•

kan strategisch denken en ernaar handelen;

•

is creatief, innoverend een weet een nieuw publiek voor de programmering te enthousiasmeren;

•

heeft kennis van fondsverwerving;

•

is een meewerkende en verbindende leider;

•

heeft gevoel voor en affiniteit met de tradities van de aangesloten huizen.

Wij bieden:
Een uitdagende, zelfstandige baan in hartje Amsterdam bij een jonge organisatie. Daarbij nemen de
vier locaties een belangrijke rol in op het culturele en maatschappelijke vlak. Je krijgt de mogelijkheid
om te werken in een team van betrokken en gepassioneerde mensen op unieke locaties met een rijke
geschiedenis en historie.
Het gaat om een full time contract op basis van een 36-urige werkweek
tegen een marktconform salaris (e.e.a. afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd).
Reageren?
Je kunt je schriftelijke sollicitatie (voorzien van motivatie en CV) vóór 15 maart sturen naar
personeelszaken, sollicitaties@amerpodia.nl t.a.v. Rozemarijn Vermeulen. Voor inhoudelijke vragen
over de functie kun je contact opnemen met Ton van Brussel, interim Hoofd Programmering.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Amerpodia B.V.

Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
t
+31 20 589 16 80
m info@amerpodia.nl

denieuweliefde.com
felixmeritis.nl
rodehoed.nl
compagnietheater.nl

kvk 62862073
btw NL854988130B01
IBAN NL72 RABO 0302 5185 76
BIC: RABONL2U

