VACATURE
Orkestmanager / Zakelijk leider (12‐16 uur per week + concerten)
Per zo snel mogelijk
Het Haydn Jeugd Strijkorkest is een jeugdstrijkorkest in Noord‐Nederland dat zich sinds de oprichting in
1989 op een hoog muzikaal niveau begeeft. De stichting Haydn Jeugd Strijkorkest stelt zich ten doel het
opsporen en begeleiden van extra getalenteerde jonge strijkers in de leeftijd van 9 t/m 19 jaar. Toelating
tot het Haydn Jeugd Strijkorkest is mogelijk na een auditie. Het orkest biedt het jong talent training in
samenspel en begeleidt de leden zo mogelijk tot het niveau van de muziekvakopleiding.
Per seizoen worden ongeveer 25 concerten gegeven, deels in Nederland en deels in het buitenland tijdens
de jaarlijkse concertreis in de zomer.
Het HJSO is op zoek naar een orkestmanager / zakelijk leider voor komend seizoen (sept 2019 t/m aug
2020, met intentie tot verlenging voor meerdere seizoenen. In de komende maanden voor de
zomervakantie wordt samengewerkt met de huidige orkestmanager, zodat de overdracht zorgvuldig
verloopt.
De orkestmanager / zakelijk leider is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van alle
activiteiten van de stichting en doet dat in nauw overleg met beide dirigenten en de orkestinspiciënt. De
orkestmanager legt verantwoording af aan het bestuur.
Het HJSO biedt een veelzijdige functie in een inspirerende omgeving, waarbij veel nuttige contacten
kunnen worden opgedaan of verstevigd. Het HJSO kent een bescheiden financiële huishouding,
waarbinnen door de medewerkers veel inspanningen en activiteiten worden verricht tegen een niet de
feitelijke kosten dekkende vergoeding. De vergoeding voor de orkestmanager / zakelijk leider bedraagt
tussen de €1.050 en € 1.250 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Taken:









Beleidsplannen voorbereiden;
Organisatie van repetities, concerten en meespeeldagen;
Cd‐productie;
Organisatie zomertournee;
Financiële administratie, btw‐aangifte voorbereiden;
Marketing/promotie (uitvoeren en/of coördineren);
Communicatie met orkestleden, ouders en docenten;
Sponsorwerving, subsidieaanvragen.

Functie‐eisen:
 Je bent een goede organisator;
 Je hebt kennis van de huidige politieke ontwikkelingen in het culturele veld;
 Je kunt begrotingen maken, budgetten beheren en jaarrekeningen lezen;
 Je hebt affiniteit met klassieke muziek en met jongeren;
 Je bent beschikbaar voor de zomertournee naar Bosnië van 4 t/m 14 juli 2019;
 Je kunt prettig en duidelijk communiceren;
 Je bent flexibel inzetbaar en bereid in de weekenden te werken;
 Je werkt graag zelfstandig en in een klein team;
 Je bent als zzp‐er inzetbaar.
Interesse? Stuur dan voor 10 maart je cv en een motivatie naar info@hjso.nl t.a.v. Jacolien de Nooij.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuursvoorzitter Seerp Leistra (06‐21577245) of
orkestmanager / zakelijk leider Jacolien de Nooij (06‐55123461).

