Stichting Classic Young Masters
Sinds de oprichting van Classic Young Masters (CYM) in 2012 heeft CYM een onbetwiste reputatie opgebouwd als de
plek in Nederland waar muzikaal talent met intensieve begeleiding wordt klaargestoomd tot succesvol, professioneel
musicus en mens. Zie ook www.classicyoungmasters.nl

CYM is op zoek naar een gedreven professional uit de culturele wereld:
Zakelijk Leider (m/v) voor 2-3 dagen per week

Over de functie:
Als zakelijk leider word je verantwoordelijk voor:
•

Gefaseerd overnemen van de commerciële taken van directeur;

•

Vinden van grotere sponsoren en mecenassen, relatiebeheer;

•

Bedenken en aansturen van grote, aansprekende evenementen;

•

Professionaliseren van marketing, communicatie en CRM;

•

Jaarlijkse begroting maken en beheren;

•

Rapporteert aan de directeur Maria Croese, werkt met team van professionals en vrijwilligers;

•

Uitbreiden van het werkgebied van CYM naar heel Nederland en daarna internationaal.

Profiel:
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau;

•

Bedrijfskundige opleiding is een pré;

•

Ca. 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar relevant;

•

Aantoonbare ervaring en affiniteit met fondsenwerving;

•

Bewezen commerciële vaardigheden;

•

Gestructureerd en efficiënt;

•

Vasthoudend, ambitieus en inventief;

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

•

Affiniteit met klassieke muziek;

•

Connecties binnen de wereld van klassieke muziek is een pré.

Ons aanbod:
•

Een zeer uitdagende functie met veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatieven;

•

Een zzp overeenkomst, bij aanvang 2-3 en binnen 1 jaar uit te breiden naar 4-5 dagen per week;

•

Marktconforme beloning afhankelijk van relevante werkervaring en resultaten;

•

Vergoeding van reis- en verblijfskosten;

•

Bij geschiktheid opvolging van de huidige directeur in komende 3-4 jaar;

•

Locatie: Rotterdam en/of Amsterdam.

Interesse?
•

Zie voor meer informatie www.classicyoungmasters.nl

•

Stuur je cv en motivatie naar vacature@classicyoungmasters.nl

•

Classic Young Masters wordt bij de invulling van deze vacature ondersteund door de Dividere Foundation.

