
SR. PROJECTLEIDER 
(32 OF 36 UUR P/W)

Per 1 februari 2019 is bij Passionate Bulkboek de functie vacant van

De aanstelling betreft het leiding geven aan de schrijfwedstrijd Write Now! die in Nederland en Vlaanderen 
plaatsvindt, Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam en de literair-educatieve activiteit De Inktaap.   

Passionate Bulkboek is marktleider op het gebied van literair-educatieve projecten in Nederland. De 
organisatie richt zich op jongeren in het hele Nederlandse taalgebied, maar heeft speciale aandacht voor 
standplaats Rotterdam. Er werken twaalf medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand 

op een steenworp van Rotterdam CS bevindt. Onze medewerkers zijn professioneel, ondernemend en 
resultaatgericht. Wegens het vertrek van een projectleider is de organisatie voor het borgen van de groei op 

zoek naar ervaring en slagkracht ter versterking van het team.

TAKEN: 

•   het strategisch leiden van genoemde activiteiten,  
zoals het zorgdragen voor financiële middelen;

•   het (door)ontwikkelen en innoveren van de 
activiteiten; 

•   het actief leggen van contacten die leiden tot een 
continuering en verbetering van de activiteiten;

•   actieve participatie in het managementteam van de 
organisatie;

•   het leiding geven aan werkprocessen en medewerkers;
•   het uitdragen van het MT-beleid binnen de 

organisatie;
•   de eindverantwoordelijkheid voor zo’n twee tot drie 

grote uitvoeringen en zo’n tien kleine op jaarbasis.  

REACTIES: 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag  
19 december. Voor meer informatie over deze vacature 
kun je terecht bij directeur Giel van Strien  
(010 276 26 26).

Je motivatie en cv kun je voor 13 december e-mailen 

naar giel@passionatebulkboek.nl.

WIJ BIEDEN: 

•   een hecht team in een informele, transparante en 
goede werksfeer; 

•   een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen 
ideeën en initiatieven, en mogelijkheden jezelf te 
ontwikkelen;  

•   uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering 
(8,3%), reiskostenvergoeding, facilitaire ondersteuning 
voor werken in het ov, compensatie van overwerk en 
mogelijkheid tot thuiswerken; 

•   salaris conform schaal 10 van max. € 4.735 (bij 36 uur);
•   een aanstelling tot in ieder geval 1 februari 2020 met 

uitzicht op vast dienstverband.

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE: 

•   minimaal vijf jaar ervaring heeft met het resultaat-
gericht leiding geven aan een team;

•   weet wat het is om omvangrijke en complexe 
projecten te leiden;

•   ambitieus is en bij voorkeur ook werkervaring buiten 
de culturele sector heeft;

•   commercieel is ingesteld en succesvol middelen kan 
werven; 

•   ondernemend is en gericht is op rendement; 
•   een flexibele instelling heeft en in staat is prioriteiten 

te stellen;
•   in staat is om medewerkers beter te laten 

functioneren;
•   over strategische kwaliteiten en communicatieve 

vaardigheden beschikt;
•   affiniteit heeft met de Nederlandstalige letteren en het 

onderwijs.
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