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Als je de culturele kracht van Amsterdam vandaag wilt zien, hoef je maar binnen te lopen bij OSCAM.
In ons museum in hartje Bijlmer is er altijd een tentoonstelling waarin jonge makers en curatoren
bestaande erfgoedcollecties ontsluiten en van actuele betekenis voorzien. Met tentoonstellingen en
contextprogramma’s wakkeren we de artistieke creativiteit en het cultureel bewustzijn van de
deelnemers aan. Daarnaast focussen wij ons op laagdrempelige participatie- en
educatieprogramma’s, zodat zoveel mogelijk mensen kennismaken met andere en nieuwe
perspectieven, nieuwe verhalen en nieuwe makers uit de eigen gemeenschap en er ver voorbij.

Wij zoeken een senior kandidaat met affiniteit met kunst, mode, design, vakmanschap en
ontwikkeling die ons team wil komen versterken als Manager Bedrijfsvoering van OSCAM. We zijn op
zoek naar iemand die onze inhoudelijke ambities snapt en weet welke organisatie en bedrijfsvoering
daarbij past.

VACATURE
Manager Bedrijfsvoering

De functie
Als Manager Bedrijfsvoering bij OSCAM voer je zelfstandig de financiële en operationele
bedrijfsvoering van de organisatie uit. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de Directeur - Bestuurder. Een
deel van de activiteiten van OSCAM is financieel gedekt door sponsoring en subsidies van
verschillende fondsen. Voor de toekomstige ambities van OSCAM moet aanvullende financiering
worden gerealiseerd en tevens een organisatorische professionaliseringsslag worden gemaakt. Naast
de eigen tentoonstellingen en contextprogramma’s voert OSCAM opdrachten uit voor overheden,
organisaties en bedrijven. Dit alles behoeft verdere structurering, ontwikkeling en planmatige
uitwerking in samenwerking met het OSCAM Kernteam en het Young OSCAM team.

Jouw profiel
▪ HBO/WO denkniveau
▪ Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring in organisatiebesturing en financieel beleid;
▪ Hands-on mentaliteit, gestructureerd, ondernemend en zelfstandig;
▪ Verbindende persoonlijkheid en ervaren in het positief aansturen van een team;
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▪ Sterke netwerker en in staat de missie en visie van de organisatie helder bij stakeholders over
te brengen;

▪ In staat helder en vloeiend te communiceren op een informele doch professionele wijze in zowel
Nederlands als Engels;

▪ Affiniteit met de doelen en doelgroep van OSCAM.

De verantwoordelijkheden
Financieel

▪ Het bepalen, ontwikkelen en stroomlijnen van het financiële beleid en zorg dragen voor een
gezonde financiële basis voor de tentoonstellingen en contextprogramma’s van OSCAM;

▪ Het vastleggen van zakelijk financiële afspraken met (programma)partners, stakeholders,
fondsen en sponsoren.

▪ Richtlijnen opstellen voor budgethouders van de deelprojecten. De deelprojecten vanuit zakelijk
oogpunt aansturen en de budgetten bewaken;

▪ Samen met boekhouder zorgdragen voor een goede financiële administratie.

Operationeel
▪ Het samen met de Directeur - Bestuurder aansturen van het gehele OSCAM team en verder

ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie;
▪ Het begeleiden van strategie en marketing;
▪ In samenwerking met de Directeur - Bestuurder het onderhouden van het zakelijk netwerk en

zorgdragen voor goede samenwerkingsverbanden met onze partners;
▪ Zakelijk en financiële invulling geven aan samenwerking met de diverse partners.

Wat bieden wij?
Wij bieden een energieke, dynamische en innovatieve werksfeer en een team met een open mindset.
De functie is voor vier dagen per week op basis van een overeenkomst van opdracht volgens een
marktconform honorarium. Startdatum werkzaamheden februari 2022.

Solliciteren
Kandidaten wordt gevraagd om hun motivatie en cv te sturen naar vacature@oscam.nl vóór 16
januari 2022. Na een interne selectieronde worden gegadigden van de shortlist uitgenodigd voor een
gesprek. Nadien zal de Raad van Toezicht en de Directeur - Bestuurder beslissen wie de functie mag
vervullen.
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