Bij de Schuur geloven we in kunstenaars als belangrijke vernieuwers en geven die maximaal
de ruimte. Dat doen we door de ontmoeting tussen publiek en kunstenaars optimaal vorm te
geven op onze podia en via het delen van verhalen. De Schuur is een bruisende plek voor
cultuur in het centrum van Haarlem en kent een sterke geschiedenis. Met dagelijks een
diverse programmering is er veel te beleven op het gebied van theater, film, dans, verdieping
en dialoog. Bij ons beleef je theater en films van gerenommeerde regisseurs en nieuw talent.
Toneelschuur Producties is het nauw verwante productiehuis waar we jonge regisseurs in een
talentontwikkelingstraject ondersteunen in het maken van volwaardige producties. We zijn
een plek waar bezoekers en spelers zich thuis voelen. En dat geldt zeker ook voor onze
medewerkers. We zijn daar trots op en we bouwen ons sterke merk graag ook met jou verder
uit! Daarom zoeken wij een

Zakelijk directeur X/V/M
36-40 uur per week
Wat ga je doen?
Samen met de algemeen directeur/bestuurder zorg je op strategisch niveau voor toekomstbestendig beleid wat je vervolgens weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je zorgt voor
financiële en organisatorische (HR) meerjarenplannen en een jaarlijks werkplan dat gaat leven
in de Schuur. Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het
beleid en weet anderen te inspireren en te enthousiasmeren. Je zorgt voor financiële
continuïteit van zowel de Schuur als Toneelschuur Producties. Je adviseert en controleert
budgethouders bij het opstellen en beheren van hun budgetten, je bent verantwoordelijk voor
de jaarlijkse accountantscontrole. Je maakt financiële maand en halfjaar rapportages voor
MT, RvT en andere stakeholders zoals de subsidieverstrekkers. Je weet op een mensgerichte
wijze leiding te geven aan de organisatie, waarbij je zichtbaar en toegankelijk bent voor onze
medewerkers. Je geeft direct leiding aan de afdeling Financiën, Personeel & Organisatie en
het Secretariaat (5 medewerkers). Je coördineert en structureert het managementoverleg.
Wat wij zoeken
Je deelt ons geloof in kunstenaars als belangrijke vernieuwers en draagt dat ook uit. Je hebt
kennis van de financiële bedrijfsvoering van een cultuurgebouw en inzicht in HR processen.
Je bent een energieke en verbindende persoonlijkheid die zorgt dat afdelingen goed kunnen
samenwerken. Je kan enthousiasmeren en neemt mensen mee. Je leiderschapsstijl is
coachend. Je geeft medewerkers autonomie en vertrouwen waar het kan en stuurt bij waar
het moet. Je bent empathisch en hebt oog voor talent en weet hoe je sociale veiligheid
creëert in een organisatie.
Je bent strategisch sterk, kan goed richting geven aan de organisatie die in verandering is. Je
bent proactief, analytisch, gedreven en meedenkend. Je hebt een sterke drive voor focus op
resultaat en het realiseren van doelen.

Je kunt tijdsdruk goed hanteren en je bent bereid op onregelmatige dagen en tijden te werken.
Je beschikt over aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie en hebt een
aantoonbare affiniteit met de culturele sector.
Wat wij bieden
Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende functie voor minimaal 36 uur per week op basis
van een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid behoort verlenging uiteraard bij de
mogelijkheden. De Schuur biedt een inspirerende, informele werkomgeving in het centrum
van Haarlem met gedreven en enthousiaste medewerkers. Functie-inschaling is conform cao
Toneel en Dans ingedeeld in schaal XII. Daarnaast kent de Schuur uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een ruime verlofregeling.
Wij hechten waarde aan diversiteit
Bij de Schuur ontvangen we publiek vanuit alle hoeken van de stad en de regio en werken we
met makers van zeer diverse achtergronden. Dat maakt ons werk juist zo leuk. Wij hechten
waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie en daarnaast maken alle collega's
gelijkwaardig deel uit van het Schuurteam. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we iedereen
uitnodigen om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je
houdt en wat je gelooft.
Contact- en vacature informatie
Werk je graag mee aan talentontwikkeling van nieuwe makers en spreekt deze vacature je aan,
dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 21 augustus a.s. per mail naar:
vacatures@toneelschuur.nl.
Ook voor inhoudelijke informatie
vacatures@toneelschuur.nl.
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Voor meer informatie over de Schuur, wat we doen en wie ze zijn, check onze website:
www.schuur.nl
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