OVER HET IJ ZOEKT
ZAKELIJK LEIDER (TIJDELIJK I.V.M. ZWANGERSCHAPSVERLOF)
2 dagen per week – september 2022 t/m eerste week januari 2023
Start inwerkperiode: half juni 2 dagen p/w + dagen tijdens Over het IJ Festival in overleg
Van 8 t/m 17 juli is de 30e editie van Over het IJ Festival: hét locatietheaterfestival van Amsterdam. Aan de oevers van
het IJ, op de NDSM Werf en in Amsterdam Noord presenteren spraakmakende makers en het nieuwste talent
voorstellingen en installaties op binnen- en buitenlocaties. De stad is de inspiratiebron én het podium. Over het IJ
gelooft namelijk hartstochtelijk in kunst die niet alleen over de samenleving gaat, maar ook midden in de samenleving
staat.
Naast het festival biedt Over het IJ jaarrond een platform aan (nieuwe) makers met o.a. het
Stadskunstenaarsprogramma, onze verschillende talentontwikkelingstrajecten en regelmatige residenties en
presentaties in het Over het IJ LAB.
Wat ga je doen?
Voor onze organisaties zijn we op zoek naar een zakelijk leider die tijdelijk (i.v.m. zwangerschapsverlof) het financiële
reilen en zeilen van de organisatie op zich kan nemen.
• Financieel afrekenen van Over het IJ Festival; met budgethouders realisaties doorlopen, met hoofd horeca
afrekening doorlopen etc.;
• Maken van prognoses en liquiditeitsplanningen;
• Concretiseren van jaarbegroting Stichting IJ Producties 2023;
• Begroting en toelichting financiën voor fondsaanvragen in orde maken;
• Je zorgt op aanvraag van algemeen en artistiek directeur en bestuur voor transparante informatie rondom
financiële stand van zaken van de organisatie en verzorgt tevens de voorbereiding hiervoor voor
bestuursvergaderingen;
• Aansturen/afronden/voorbereiden financiële aspect Nieuwe Makersregelingen;
• Op verzoek zakelijke begeleiding bieden aan producent Nieuwe Makers Over het IJ;
• Je bent aanspreekpunt en sparringspartner voor management-assistent.
We zijn op zoek naar een gedreven, gestructureerd en secuur persoon die overzicht kan bewaken en uit de artistieke
visie een financiële vertaalslag kan maken. Je bent een teamspeler en ook een zelfstandige werker; je bent
besluitvaardig en initiatiefrijk. Je hebt ruime ervaring met het zakelijk leiderschap en minimaal een hbo-opleiding
afgerond.
We geven voorkeur aan kandidaten die bijdragen aan de diversiteit van ons team.
Wij bieden een fijn team dat op volle toeren produceert wanneer jij start! Over het IJ Festival staat dan bijna voor de
deur. We hebben een dynamische, inspirerende werkomgeving met leuke collega’s. We appreciëren eigen initiatief
enorm! We houden kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Salariëring volgens de cao theater en dans.
Hoe nu verder?
Solliciteren kan t/m 23 mei 2022 per mail of in welke vorm jij het beste tot je recht komt. Graag wel een CV
meesturen. Voor vragen en/of je sollicitatie kan je mailen naar zakelijk directeur Mick Stevens
mick.stevens@overhetij.nl
OVERHETIJ.NL

