
 
 

BAU zoekt per direct Zakelijk Leider V/M/X 
Aantal uur: 0,2 fte (flexibel in te delen) 
Plaats/locatie: Amsterdam 
Het betreft een betaalde vacature voor een parttimefunctie – in dienstverband of als ZZP’er.  
 
Organisatie 
BAU is een organisatie voor artistieke ontwikkeling en innovatie binnen de Amsterdamse 
podiumkunsten, met de focus op de onafhankelijke dans en performance. Onze activiteiten zijn 
verdeeld in twee hoofdcategorieën: enerzijds programma's op het gebied van artistieke 
ontwikkeling, anderzijds activiteiten gericht op de belangenvertegenwoordiging van de ZZP’ers in ons 
veld. We verbeteren hiermee de werkcondities en het toekomstperspectief van een zo breed 
mogelijke groep onafhankelijke makers waardoor we het veld professionaliseren en verstevigen.  
 
Vacature 
We zoeken een zakelijk leider die samen met de dagelijks leider meebouwt aan de inhoudelijke en 
zakelijke ontwikkeling van BAU. Iemand met ervaring op gebied van zakelijk-, financieel- en cultureel 
management die verantwoordelijk is voor de financiën en in nauw contact staat met onze financieel 
administratief dienstverlener. 
 
Functie-inhoud 
Je: 

• Ontwikkelt samen met ons een strategische koers voor de komende jaren. 
• Ontwikkelt samen met de dagelijks leider meerjarenbeleidsplannen en voert deze uit. 
• Maakt begrotingen en afrekeningen voor de projecten (vaak in co-productie met andere 

culturele instellingen/organisaties in Amsterdam). 
• Bent zakelijk (en inhoudelijk) de sparringpartner van de dagelijks leider van BAU. 
• Bent verantwoordelijk voor de financiën en administratie en werft subsidie- en 

sponsorgelden.  
• Woont bestuursvergaderingen bij. 

 
Profielschets 
Je: 

• Hebt affiniteit met kunst/cultuur en dans/performance, je voelt je aangesproken door de 
activiteiten van BAU en de plaats van de organisatie/het platform in het Amsterdamse 
kunstenveld. 

• Hebt ervaring als zakelijk leider in de culturele sector en bent op de hoogte van het 
kunstenveld. 

• Hebt ervaring met het werven van fondsen in de kunst en cultuur, begrotingen, financiële 
onderhandelingen. 

• Bent zakelijk en strategisch, maar verliest niet de artistieke inhoud uit het oog. 
• Hebt een netwerk in de kunsten en bent communicatief ingesteld. 
• Bent ambitieus, denkt oplossingsgericht, ziet kansen en je staat open voor nieuwe 

ontwikkelingen in de kunsten. 
• Vindt het leuk om samen te werken in co-productieverbanden 
• Vindt het leuk om een relatief jonge organisatie te helpen vormgeven en verstevigen. 
• Bent woonachtig in de regio Amsterdam 
 

 
 



 
 
 
Als je voldoet aan het geschetste profiel en houdt van het werken binnen een klein team dat zich 
gedreven inzet voor het dans en performanceveld en dat ook nog eens op een prachtige lichte 
locatie in centrum, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. 
BAU ambieert een brede diversiteit in zijn team en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met diverse 
achtergronden uit om te solliciteren. 
Aanvang werkzaamheden per direct (of in onderling overleg). 
 
Salaris conform CAO Toneel en Dans en afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Contactgegevens 
Voor meer informatie over de organisatie zie www.bau.amsterdam 
Stuur je motivatiebrief (maximaal 1 pagina) en CV naar: 
info@bau.amsterdam t.a.v. Eva Villanueva. 
Deadline: 8 februari 2021 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 

      
 


