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Gemeente Nissewaard
Tussen de Oude Maas, het Spui en het Kanaal door Voorne ligt op het eiland Voorne-Putten de
nieuwe gemeente Nissewaard. Nissewaard is in 2015 ontstaan door een fusie van de gemeente
Bernisse en Spijkenisse. Nissewaard ligt zeer gunstig net onder Rotterdam, vlakbij het havengebied
en de Zuid Hollandse kust.
Gemeente Nissewaard bestaat uit acht kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen,
Oudenhoorn, Simonshaven, Spijkenisse en Zuidland.
De gemeente Nissewaard verbindt het stedelijke Spijkenisse met de dorpskernen van het voormalige
Bernisse en kenmerkt zich door water en groen.
Nissewaard telt ruim 82.000 inwoners en is in grootte de tweede gemeente van het Rijnmondgebied.
de Stoep
Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten vormen samen met De Boekenberg het culturele
hart van de gemeente Nissewaard. Het theater en het Centrum voor de kunsten zijn onderdeel van
de gemeentelijke organisatie.
De organisatie kenmerkt zich door een open bestuursstijl en korte lijnen, waardoor mensen elkaar
makkelijk vinden.
Het theater ontvangt jaarlijks ongeveer 70.000 bezoekers bij voorstellingen, evenementen en zakelijk
gebruik . Een meerjarig bedrijfsplan geeft richting aan de doelstellingen van het in 2014 geopende
door Ben van Berkel ontworpen theater. Het nieuwe theater presenteert een breed aanbod aan
voorstellingen in de grote (650 stoelen) en de kleine zaal (200 stoelen) voor een verzorgingsgebied
van ruim 160.000 inwoners.
Het Centrum voor de Kunsten is een ondernemende netwerkorganisatie die staat voor gezamenlijk
ontdekken, beleven en ontwikkelen van creativiteit door het aanbod van lessen, workshops
projecten en andere initiatieven.
Wij zijn op zoek naar een inspirerende en zakelijk ingestelde:

Directeur voor Theater de Stoep en Centrum voor de
Kunsten
Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
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Taken
Als directeur zorg je met grote inzet voor verdere ontwikkeling en vormgeving van het culturele
aanbod van beide instellingen. Je streeft daarbij naar een optimale mix van mens- en
resultaatgerichtheid en verliest daarbij het culturele en zakelijke element niet uit het oog.
Als gezicht van Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten ben je zowel een cultureel
boegbeeld voor de stad en de regio als dé inspirator voor de medewerkers en vrijwilligers.
Je bent zowel verantwoordelijk voor het culturele en commerciële succes als voor de dagelijkse
operationele aansturing. Met de focus op de ontwikkeling van het culturele aanbod en op een
structureel financieel gezonde bedrijfsvoering, realiseer je culturele producten die
toekomstbestendig zijn.
Je hebt contacten in Spijkenisse en regio, zowel met de culturele instellingen als met het
amateurveld en het bedrijfsleven. Daarnaast heb je contacten met lokale, regionale en nationale
subsidiërende instellingen als gemeente, provincie, fondsen, etc. Je onderhoudt contacten met de
culturele sector, met gesubsidieerde gezelschappen en orkesten, impresariaten en theaters in de
regio.
Wat vragen wij
Om de functie goed te vervullen is een academisch niveau vereist. Ervaring met leidinggeven in een
vergelijkbare functie (podiumkunsten/ kunsteducatie) is daarbij van groot belang. Om het
artistiek/inhoudelijke beleid vorm te kunnen geven is een heldere visie op theater en kunsteducatie
gewenst. Om de programmering te kunnen realiseren is grondige kennis van het theateraanbod
noodzakelijk.
Je bent commercieel en ondernemend ingesteld, financieel en zakelijk goed onderlegd.
Creativiteit, het durven nemen van initiatieven en het vermogen om netwerken te bouwen en te
onderhouden is een vereiste. Hierbij zijn zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden
onmisbaar. Je anticipeert op de behoeften en wensen van theaterbezoekers en cultuurdeelnemers
en weet medewerkers te motiveren. Verder heb je ruime ervaring in het opereren in de
spanningsvelden van instellingen en gemeenten en ben je in staat complexe processen aan te sturen.
Wat bieden wij
Het salaris voor deze functie is maximaal € 5.814,-- (schaal 13) bruto per maand bij een volledige
werkweek van 36 uur. Deze functie is voor 36 uur per week. De mogelijkheid bestaat 40 uur per week
te werken, waarmee compensatieverlof wordt opgebouwd. De hierboven genoemde taken zijn
binnen het functiegebouw ingedeeld in de functiefamilie Afdelingshoofden, bandbreedte B.
Contact en solliciteren
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer J.L. Bal MSc , directeur
cluster Beleid en Projecten, telefoon (0181) 69 65 00.
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór dinsdag 31 mei 2016 je CV met motivatiebrief toe
via onze vacaturebank, te vinden op www.nissewaard.nl/vacatures.
Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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