VACATURE Evenementen Organisator (24 uur p/w)

De Vereniging Rembrandt
De Vereniging Rembrandt maakt het mogelijk dat iedereen kan genieten van topkunst. Met
17.000 leden zet zij zich in om de kunstcollectie van Nederland te beschermen en te
verrijken. Sinds de oprichting in 1883 heeft de Vereniging Rembrandt onmisbare steun
verleend aan meer dan tweeduizend spectaculaire kunstaankopen voor musea in heel
Nederland. Daarnaast biedt de Vereniging Rembrandt ook financiële ondersteuning bij
museaal onderzoek en restauraties.
Cirkels
Sinds 2004 telt de Vereniging tien zogenoemde cirkels: gezelschappen die door leden zijn
opgericht, waaraan de leden elk gedurende tenminste 5 jaar minimaal € 1.000 per jaar
bijdragen. Gezamenlijk bepaalt deze cirkel jaarlijks aan welke, door het bestuur van de
Vereniging toegekende, steunverlening zij hun naam willen verbinden. Dat doen zij door
(een deel van) het toegekende bedrag voor hun rekening te nemen. Regio, generatie of
interesse bepalen de kern van de cirkel; de leden werven zelf nieuwe leden. Jaarlijks
worden twee ontvangsten voor elke cirkel georganiseerd.
Evenementen Organisator
Als Evenementen Organisator maak je deel uit van het team Mecenaat (4,2 fte) dat
aangestuurd wordt door het Hoofd Mecenaat. Je ondersteunt de afdeling bij het
organiseren van ontvangsten in musea voor de cirkels. Met creativiteit en aandacht voor
beperkte budgetten zet je onvergetelijke ontvangsten neer. Je neemt contact op met
musea en cateraars, coördineert alle contacten, maakt draaiboeken, verzorgt de
uitnodigingen, regelt attenties voor sprekers etc. Daarnaast ondersteun je de afdeling bij de
uitvoering van administratieve werkzaamheden.
Wie ben jij?
• Je bent communicatief vaardig: je beschikt over een goede schrijf- en taalvaardigheid
in Nederlands.
• Je bent creatief en bedenkt samen met de afdeling ontvangsten waar iedereen zich op
verheugt.
• Je steekt graag je handen uit de mouwen en hebt lef en doorzettingsvermogen.
• Je hebt een oog voor detail maar houdt ook de grote lijn in de gaten.
• Je werkt graag samen in een klein professioneel team, maar kan ook zelfstandig
werken.
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring met evenementenorganisatie en kennis en
ervaring met CRM-systemen (SalesForce).
• En natuurlijk heb je affiniteit met beeldende kunst en musea.
Wij bieden:
Je komt te werken in een hecht team op een mooie locatie in hartje Den Haag. Vanuit je
functie neem je regelmatig een kijkje achter de schermen bij grote en kleine musea.
Uiteraard ontvang je de Rembrandtkaart om alle mooie kunst in de gesteunde musea te
bekijken.
De aanstelling is voor een periode van een jaar met de intentie deze bij goed functioneren
te verlengen. Het betreft een functie voor 24 uur per week. Het salaris bedraagt,

afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 2.660 en € 3.404 bruto per maand bij een
volledige werkweek van 36 uur (schaal 8 Museum CAO). Natuurlijk maken 8% vakantiegeld
en een goede pensioenregeling ook deel uit van het aanbod.
Reageren
Net zo enthousiast over deze functie als wij? Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 9
september 2022 naar Mathilde van der Werff, hoofd Mecenaat:
vanderwerff@verenigingrembrandt.nl
Wil je liever eerst wat meer weten? Je kunt Mathilde bellen: 070 427 1720 of 06 5194 2115
of mailen: vanderwerff@verenigingrembrandt.nl
De eerste gesprekken vinden plaats op 15 en 16 september. De tweede ronde is gepland op
20 september.
Over de Vereniging Rembrandt
Kijk ook eens op onze website www.verenigingrembrandt.nl en onze social mediakanalen:

