Plein C is op zoek naar een denkende doener
met ervaring en kennis van cultuur en onderwijs.

Vacature directeur Plein C
32 – 36 uur per week

Over Plein C
Plein C, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Noord-Holland, is een kleine flexibele
organisatie in Haarlem met een grote daadkracht. Onze medewerkers hebben ruime
ervaring in het opleiden van leerkrachten en cultuurprofessionals, het ontwikkelen van
educatieve projecten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
Als penvoerder van het Noord-Hollandse programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
bouwen we aan een sterk provinciaal netwerk en dragen we zorg voor procesbegeleiding en
kwaliteitsbewaking van de lokale CmK projecten. Daarnaast werken wij in opdracht van
derden aan deskundigheidsbevordering en educatieve programma’s op maat.
Plein C groeit!
Vanaf 2021 gaat de nieuwe cyclus van Cultuureducatie met Kwaliteit van start. Dit betekent
vrijwel een verdubbeling van de subsidie-inkomsten vanuit provincie, gemeenten en Fonds
voor Cultuurparticipatie ten opzichte van voorgaande jaren. Ingeschatte jaarlijkse begroting
van 2021 - 2024 is ongeveer € 1.000.000.
Wie zoeken wij?
We zoeken een bevlogen daadkrachtige directeur met een hart voor cultuur en onderwijs
die Plein C kan uitbouwen, vernieuwen en bestendigen voor en voorbij de nieuwe cyclus van
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 - 2024.
Jij bent:
- Het gezicht van Plein C en daarmee de vertegenwoordiger van cultuureducatie in het
Noord-Hollandse culturele veld. Je werkt vanuit een breed gedragen visie, zowel
intern als extern en weet hierin mensen mee te nemen en te verbinden. Je bent een
natuurlijke netwerker en verbinder en beweegt je gemakkelijk op gemeentelijk,
regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
- Een cultureel ondernemer in hart en nieren en ziet kansen voor innovatie, nieuwe
activiteiten, producten en verdienmodellen. Je bent besluitvaardig en hebt ervaring
met bedrijfsvoering binnen het publieke domein. Het aanvragen en verantwoorden
van subsidies is een belangrijke taak van de directeur en gaat je gemakkelijk af.
- Helder in je communicatie en betrekt als vanzelf je collega’s. Voor hen ben je
zichtbaar en beschikbaar en weet de juiste snaar te raken tussen sturen en ruimte
geven.

- Planmatig sterk, weet goed overzicht te houden en te schakelen tussen
meerjarenbeleid en de daadwerkelijke uitvoering. Je bent dus analytisch sterk en
resultaatgericht.
Samengevat: je bent zelf het levende voorbeeld van onze kernwaarden relevant,
ontwikkelingsgericht, ondernemend, expert en verbindend.
Wat bieden wij?
Een fulltime functie van 5 dagen in de week (4 dagen bespreekbaar) in een flexibele en
daadkrachtige organisatie. Het salaris is ingeschaald in schaal 11 van de CAO Sociaal Werk.
Daarnaast 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor de duur
van een jaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie: www.pleinc.nl en www.cmknoord-holland.nl
Procedure
We ontvangen je reactie, bestaande uit een CV en motivatiebrief, graag uiterlijk zondag 10
januari 2021 via info@pleinc.nl. De eerste gespreksronde is gepland op woensdag 20 januari
en de tweede ronde op maandag 25 januari. Voor informatie over de inhoud van de functie
kun je terecht bij bestuurslid Birgitta Fijen, telefonisch bereikbaar op 06-23434904. Het
kantoor van Plein C is in verband met kerstvakantie gesloten tot en met 3 januari.
Plein C onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur
uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de organisatie versterkt.

