Stichting Classic Young Masters
Classic Young Masters (CYM): is een stichting opgericht in 2012, die zich richt op het begeleiden en coachen van talentvolle jonge
musici in de klassieke muziek. Een succesvol musicus worden vraagt naast de ontwikkeling van muzikale vaardigheden ook de
ontwikkeling van andere competenties. Daartoe is het programma ‘Leerling - Gezel - Meester‘ opgezet.

CYM is op zoek naar een gedreven professional uit de culturele wereld:
Algemeen leider (m/v) voor fondsenwerving, zakelijke werkzaamheden en coördinatie en ontwikkeling projecten,
aansturing kantoor, voor 3 dagen per week op zzp basis.

Over de functie:
Je bent verantwoordelijk voor :
•

Het vinden van sponsoren en mecenassen, relatiebeheer;

•

Jaarlijkse begroting maken en beheren;

•

Voor de coördinatie en ontwikkeling van de bestaande projecten;

•

Het uitbreiden van de bestaande projecten met nieuwe onderdelen;

•

Het zien van nieuwe kansen, het ontdekken van nieuwe projecten;

•

Aansturen kantoor + kantoorvrijwilligers;

•

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

Profiel:
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau;

•

Ca. 5 jaar relevante werkervaring;

•

Aantoonbare affiniteit met fondsenwerving;

•

Commerciële vaardigheden;

•

Gestructureerd en efficiënt;

•

Vasthoudend, ambitieus en inventief;

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

•

Affiniteit met klassieke muziek is een pré;

•

Een warm gevoel voor jonge mensen en hun ambities.

Ons aanbod:
•

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

•

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

•

Voor de cultuursector marktconforme beloning afhankelijk van relevante werkervaring en resultaten;

•

Vergoeding van reis- en verblijfskosten;

•

Locatie: Rotterdam (2 dagen per week) en goede mogelijkheden deeltijd thuiswerken.

Interesse?
•

Voor meer informatie maria@classicyoungmasters.nl

•

Motivatie sollicitatie mag ook naar bovenstaand emailadres

Note: de intentie is dat de algemeen leider zelfstandig invulling geeft aan de ontwikkeling van de stichting. De huidige
directeur Maria Croese zal zich uit die functie terugtrekken en alleen als artistiek leider functioneren en als inhoudelijk
coördinator van het begeleidingstraject.

