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Stichting Misiconi is een dansgezelschap, met ongelijkheid als grootste troef en
gevestigd in rotterdam zuid. Het dansgezelschap speelt regionaal, landelijk en
internationaal en werkt met dansers met en zonder een beperking. Misiconi is de
afgelopen 9 jaar blijven groeien en dat wil de stichting voortzetten. De stichting heeft
baanbrekende methoden ontwikkeld voor inclusief werken met Nederlandse en
internationale artiesten, doelgroepen en partners. Het dansgezelschap krijgt geleidelijk
een aanzienlijke erkenning, zowel in Nederland als daarbuiten, en vervult zijn missie met
enthousiasme. Wil je meer weten, kijk dan even op: www.misiconi.nl

Wat zoeken wij?
Stichting Misiconi zoekt een zakelijk leider die samen met de artistiek leider de stichting
leidt en verder laat groeien.
Stichting Misiconi is op zoek naar een zakelijk leider om de organisatie te helpen groeien
samen met oprichter en artistiek directeur Joop Oonk. Met de artistiek directeur samen
ben je het gezicht naar buiten toe en ben je verantwoordelijk voor de zakelijke en
financiële administratieve delen van van de stichting. Daarnaast werk je aan het netwerk
en neem je de zakelijke communicatie op je. De functie is voor 10 uur per week, met de
bedoeling om dit uit te bouwen naar 3 dagen per week.
Als zakelijke leider zoeken we iemand die de samenhang tussen visie, missie en
uitwerking kan formuleren in het beleid/subsidie aanvragen, en daarmee financiële
keuzes durft te maken. Je bent niet bang voor een uitdaging en wil meebouwen aan de
visie van Misiconi en een inclusief gedachtegoed binnen de podiumkunsten.
Het is van belang dat je zelfstandig kan werken met strakke deadlines waarbij
aanleg voor eigen initiatief en probleemoplossend denken noodzakelijk zijn.
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Jouw profiel:

● Je hebt relevante werkervaring, waarbij je onderdeel wilt zijn van een
●
●
●
●

inclusieve podiumsector.
Je bent strategisch en kunt goed vooruitdenken.
Je weet je weg in de wereld van fondsen en subsidies (binnen de
podiumkunsten).
Je stelt begrotingen op en bewaakt budgetten
Je snapt boekhoudsystemen/hebt ervaring met boekhouden

Taken beknopt:

● Opstellen en bewaken van een financieel beleid;
● Opmaken en opvolgen van liquiditeitsbegrotingen, projectbegrotingen en
●
●
●
●
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●
●

deelbegrotingen;
Opmaken en opvolgen van aanvragen bij diverse fondsen (aanvragen en
afrekeningen);
Fondswerving en schrijven voor Cultuurplan (4 jarig)
Opvolgen en optimaliseren van financiële procedures;
superviseren en opmaken van diverse contracten;
Actief inzetten op verbreding van ons netwerk;
Acquisitie van Misiconi’s artistieke producten aan partners, opdrachtgevers en
presentatiepakken, eventueel in samenwerking met onze partnerorganisaties.
Kennis van zorgbudgetten is geen pre, maar wel handig

Wat bieden wij:

●
●
●
●

Een functie met zicht op groei.
Een leuk team waar iedereen de kans krijgt om eigen functie vorm te geven.
De mogelijkheid om je in te zetten voor inclusieve podiumkunsten
Flexibele werktijden en werkvormen, met een aantal vaste overlegmomenten.

Als zakelijk leider kunnen wij 10 uur per week bieden. Als de organisatie groeit, groeit
deze functie uiteraard mee. Inwerken mei, ingang juni
Voor vragen en meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Malou Lintmeijer: 0633690650

Enthousiast geworden? Mail dan je CV en motivatiebrief naar: info@misiconi.nl

