Passionate Bulkboek is in Nederland marktleider op het gebied van literair-educatieve programma’s
in het po, vo, mbo en pabo, zoals Er Was Eens, de Dag van de Literatuur en de Jonge Jury. Het
afgelopen jaar is de organisatie getransformeerd tot dé leesspecialist voor het onderwijs.
Er werken dertien medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand in het centrum
van Rotterdam bevindt. Onze medewerkers zijn professioneel, ondernemend en resultaatgericht.
De organisatie bestaat uit drie afdelingen: Voorlichting, Programma’s en Facilitaire Zaken. De
afdeling Programma’s bestaat uit vijf medewerkers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle
activiteiten van de organisatie.

Per 1 maart 2021 is door vertrek van de huidige medewerker de functie vacant van

HOOFD PROGRAMMA’S
(32U P/W)

Taken:
• het dagelijks leiding geven aan de vier programmacoördinatoren en hun
stagiairs;
• het strategisch leiden van genoemde programma’s in een groot krachtenveld;
• het mede zorgdragen voor financiële middelen;
• het proactief netwerken ter versterken van de programma’s;
• actieve participatie in het managementteam van de organisatie;
• een actieve rol bij programmabegrotingen en -resultatenrekeningen;
• een actieve rol bij verslaglegging, analyse en evaluatie van de programma’s;
• het (door)ontwikkelen en innoveren van de programma’s.

Wij zoeken iemand die:
• minimaal vijf jaar ervaring heeft met het resultaatgericht leiding geven aan een
team;
• een echte people manager is, als leider ondersteun je het team;
• motiverend en empathisch is en helder communiceert;
• in staat is om medewerkers beter te laten functioneren;
• ambitieus is en bij voorkeur ook werkervaring buiten de culturele sector heeft;
• bij voorkeur beschikt over productionele ervaring;
• commercieel is ingesteld en succesvol middelen kan werven;
• ondernemend is en gericht op rendement;
• een flexibele instelling heeft en in staat is prioriteiten te stellen;
• over strategische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden beschikt;
• affiniteit heeft met de Nederlandstalige letteren en het onderwijs;
• woonachtig is in Rotterdam of nabije omgeving.

Wij bieden:
• een hecht team van 13 medewerkers en 5 stagiairs in een transparante
organisatie;
• een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en inbreng;
• een marktconform salaris (schaal 12);
• secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Adviesorganisaties voor
Onderwijs en Jeugd, waaronder vakantiegeld (8%), vaste eindejaarsuitkering
(8%) en compensatie overwerk;
• een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.

Solliciteren door:
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 20 en / of vrijdag 22 januari
2021. Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij directeur Giel van
Strien: 010 276 26 26. Je motivatie en cv en kun je voor vrijdag 15 januari mailen
naar: giel@passionatebulkboek.nl
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