House of Nouws | vacature zakelijk leider
House of Nouws gelooft in ontregeling. Wij zijn een artistieke kern rond regisseur en artistiek
leider Sanne Nouws en maken jeugdtheater, soms voor kinderen en soms voor
volwassenen. Wij willen het publiek met onze voorstellingen bewegen tot beweeglijke
meningen. We geloven erin dat dat ons op allerlei mogelijke manieren verder kan helpen, in
onze eigen levens en in de maatschappij.
House of Nouws heeft als doel om inclusieve, ontregelende avonden of middagen aan te
richten. In onze voorstellingen draagt de aanwezigheid van het publiek vaak bij aan het
drama van de avond. Het gezelschap is gevestigd in Tilburg en ontvangt van zowel de stad
Tilburg, de provincie Noord-Brabant als het landelijke Fonds Podiumkunsten meerjarige
subsidie in Kunstenplan 2021-2024.
De Houseleden naast Sanne Nouws zijn: scenografen Liesje Knobel en Sanne Lips,
lichtontwerper Wilfred Loopstra, mimespeler Nina Fokker, dramaturg Thomas Lamers en
marketing-maker Kelly van den Bosch.
Omdat we geloven in inclusiviteit en dat diverse teams relevanter werk leveren, kijkt
House of Nouws met extra interesse naar sollicitaties van mensen die onze diversiteit
versterken, vooral waar het gaat om afkomst, gender of handicap. Om onze jonge
organisatie samen met ons uit te bouwen tot een bloeiend gezelschap, zoeken wij een:
zakelijk leider, x / v / m (0,5 fte)

Functieomschrijving
De zakelijk leider is de organisator van ons gezelschap:
-Maakt en beheert de planningen
-Verdeelt de taken binnen het gezelschap
-Voert functioneringsgesprekken
-Legt contact met partners en stuurt samenwerkingen en co-producties aan
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de financiën:
-Maakt en beheert de jaar- en projectbegrotingen
-Verdeelt de werkbudgetten en ziet toe op besteding
-Coördineert fondsenwerving en verantwoordingen
-Stemt de financiële zaken af met de penningmeester
-Overlegt de boekhouding aan de boekhouder
-Neemt deel aan bestuursvergaderingen en volgt deze op
Met de artistiek leider voert de zakelijk leider een doorlopend artistiek inhoudelijk gesprek.
Samen stemmen ze de artistieke ambities, productionele mogelijkheden en financiële kaders
nauwgezet op elkaar af. Ze sturen gezamenlijk de andere Houseleden en medewerkers aan.
De zakelijk leider houdt de lange lijn in het oog en plaatst de missie van het gezelschap
steeds aan de horizon.

Jouw profiel
-We zoeken iemand met lef en zin om grootse doelen te stellen. Iemand die koers bepaalt,
niet afwachtend maar zelfstandig is, nieuwsgierig en proactief.
-We zoeken iemand die de culturele sector goed kent en vanuit dat inzicht professioneel en
zorgvuldig werk levert. Iemand die ambitieus is en wil meegroeien in een jonge organisatie.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
-We zoeken iemand die cultureel ondernemend en vanuit duurzaamheid handelt, iemand die
van nature verbindt. Je hebt een netwerk in het culturele landschap en schrikt er niet van de
juiste verbindingen te maken.
-We zoeken iemand die goed kan samenwerken. We werken intensief samen en geloven in
uitwisseling, non-hiërarchie en interdisciplinariteit.
Ons aanbod
-Vanaf 1 juli 2021 bieden wij een plek in ons team voor 2,5 dag per week. Voor minimaal 1
jaar met zicht op verlenging.
- Betaling conform cao Theater en Dans
- Vanuit je rol binnen de tweekoppige directie, naast artistiek leider Sanne Nouws stuur je
een team aan dat graag nauw en met heldere taakverdeling samen werkt.
- Samen zetten we met onze ontregelende projecten mensen in beweging.
Ben je nieuwsgierig en / of enthousiast? Mail dan je CV en motivatie naar
vóór 3 mei 2021 naar
vacatures@houseofnouws.nl. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet
langer bewaard dan nodig. Voor vragen rondom deze vacature, neem contact op met
Thomas Vandewalle via zakelijk@houseofnouws.nl

