Theater Veder zoekt een
Zakelijk leider
(minimaal 24 uur per week)

Contact is voor ieder mens belangrijk. Theater Veder is sinds 2007 actief en heeft een contactmethode
ontwikkeld om contact te maken met kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met dementie, autisme,
een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. De effectiviteit van de Veder Methode is
wetenschappelijk onderzocht met twee promoties. Daarnaast heeft deze methode een Vilans-erkenning
gekregen. In het kader van een aantal projecten zijn wij op zoek naar een zakelijk leider.
Wij zijn ervan overtuigd dat contact een bijdrage levert aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van deze
kwetsbare doelgroepen. Stichting Theater Veder is een dynamische organisatie die dit mogelijk maakt met een
klein, daadkrachtig team en een grote groep spelers, musici, trainers en coaches. Centraal in het denken en
doen van Veder staat het overdragen van de kracht van communicatie. Hiervoor is de Veder Methode
ontwikkeld waarin o.a. met theater, muziek en poëzie contact gemaakt wordt. Wij passen de Veder Methode
toe in (huiskamer)voorstellingen en trainen medewerkers van zorgorganisaties om de methode zelfstandig toe
te passen. We leveren daarmee een bijdrage aan het welzijn van de cliënten, maar ook aan het werkplezier van
zorgverleners.
De functie
Theater Veder op zoek naar een zakelijk leider die verantwoordelijk is voor het financiële beleid, de
fondsenwerving en de marketing van Veder. Samen met het kernteam en de directeur geef je leiding aan de
organisatie. Op creatieve wijze legt de zakelijk leider de financiële basis onder de projecten van Veder en geeft
structuur aan de uitvoering. Je werkt mee aan de ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal vlak.
Doelstellingen van Veder
1. Wij willen succesvol zijn in het uitdragen van de kracht van de communicatie: binnen ons team, met onze
opdrachtgevers en hun cliënten, en in breder verband met de buitenwereld.
2. Theater Veder is een lerende organisatie: onthullen is hierbij het sleutelwoord (i.t.t. verhullen).
3. Wij willen samen met onze klanten een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk
probleem en handelen hiernaar. Wij hebben het hierbij over het doorbreken van het sociaal isolement
door fysieke of psychische aandoeningen en/of door culturele verschillen. Kunnen denken vanuit het
perspectief van een ander is hierbij onontbeerlijk.
Wie zoeken we?
Theater Veder zoekt een zakelijk leider die affiniteit heeft met de doelstellingen van Veder en de doelgroepen
waarvoor wij werken. Een teamwerker die een actieve bijdrage wil leveren aan de groei van Theater Veder en
zich herkent in onze kernwaarden. Bij voorkeur woonachtig in (regio) Amsterdam.
- Je bent (sociaal) ondernemer in hart en nieren. Je bent humoristisch en avontuurlijk ingesteld. Daarbij ben
je gewend om te gaan met de kansen en bedreigingen van het ondernemerschap.
- Jouw expertise is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van marketing en financiën en je
hebt hier aantoonbare ervaring in.
- Je bent analytisch ingesteld en gewend om vanuit een helicopterview samen te werken.
- Je bent gericht op concrete resultaten en kunt denken vanuit social return of investment.
- Je hebt aantoonbare ervaring met fondsenwerving voor grotere projecten.
- Je hebt een bovengemiddelde taalvaardigheid en een prettige, effectieve schrijfstijl.
- Je hebt ervaring met het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek of bent hier bij betrokken geweest.
- Je hebt relevante ervaring en een opleiding op HBO-plus of academisch niveau.
- Je bent een sterke persoonlijkheid met veerkracht en een enthousiasmerende wijze van communiceren.
- Je bent bereid om te investeren in het Veder gedachtegoed d.m.v. het volgen van het trainingsprogramma.
- Je bent dienstverlenend ingesteld en kunt in dienste zijn aan de samenwerking vanuit de missie en het
gedachtegoed.
De functie beslaat 3 (+) dagen in de week. De honorering vindt de eerste drie maanden plaats vanuit no cure,
no pay. Stuur een CV met motivatie per mail naar Theater Veder, info@theaterveder.nl graag met vermelding
van referentie(s). Voor vragen over de functie: Theater Veder tel: 020-7700306.
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