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Vacature Regiomanager/MT lid 
voor 32 uur tot 36 uur per week  

 
Kaliber Kunstenschool zoekt een sterke manager met commerciële ervaring. Samen met ons 
bouw je met energie, innovatie en plezier verder aan onze organisatie. 

 
Als Regiomanager ben je resultaatverantwoordelijk voor de (dagelijkse) aansturing van onze 
programmalijnen. Van onze nieuwe collega verwachten wij een grote bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling naar een vraag- en resultaatgerichte organisatie. Kaliber Kunstenschool is een 
organisatie in ontwikkeling. Het accent kan daarom in de komende tijd nog verschuiven naar óf 
meer commercieel verantwoordelijk óf meer verantwoordelijk voor de operationele aansturing.  
 

Wie zijn wij?  
Kaliber Kunstenschool is de grootste organisatie voor cultuureducatie in Twente. We ervaren 
dagelijks dat muziek, dans, beeldende kunst en theater mensen plezier, groei en trots brengt en 
mensen met elkaar verbindt. We zijn ervan overtuigd dat daarmee onze samenleving iedere dag 
weer mooier wordt. Wij ontwikkelen aantrekkelijke professionele educatieve programma’s en 
bieden vele activiteiten, lessen en workshops aan particulieren, scholen, het bedrijfsleven, 
welzijnsorganisaties en andere organisaties. Dit doen we binnen drie programmalijnen:  
 

o Cultuureducatie binnen het onderwijs  
o Cultuureducatie in de vrije tijd  
o Cultuureducatie binnen het sociaal domein 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 
 Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en aanbod;  

 Je bent commercieel- en resultaatverantwoordelijk voor jouw programmalijn(en); 

 Je geeft leiding aan kunstvakdocenten;  

 Je bouwt aan (nieuwe) netwerken en opdrachten voor de programma’s; 

 Je voert overleg op directie- en managementniveau met collega-instellingen, 
(gemeentelijke) overheden, provinciale partners en andere betrokken instanties; 

 Je bent lid van het management team. 
 

Wat vragen wij? 
 Je hebt een relevante opleiding op minimaal hbo+ niveau afgerond; 

 Je bent inspirerend, ondernemend, resultaatgericht en commercieel ingesteld;   

 Je bent een netwerker en verbinder pur sang; 

 Je bent in staat strategie en beleid te ontwikkelen en dit te vertalen naar tactische en 
operationele activiteiten; 

 Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan medewerkers om hen in hun kracht te 
zetten; 

 Je bent in staat een innovatief aanbod te ontwikkelen vanuit de behoeftes in de markt. 
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Wat bieden wij? 
Wij bieden een inspirerende, stimulerende en uitdagende werkomgeving, waaronder een 
enthousiast management team, betrokken collega’s en ruimte om commercieel en inhoudelijk 
mee te bouwen aan de resultaat- en vraaggerichte ontwikkeling van onze organisatie. We 
bieden arbeidsvoorwaarden conform de cao Kunsteducatie, die passen bij deze functie en bij 
jouw opleiding en ervaringsniveau.  
 

Geïnteresseerd?  
Mail jouw cv met motivatiebrief tot en met 2 september 2018 naar mailadres: 
sollicitaties@kaliberkunstenschool.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 
10 september en dinsdag 11 september a.s.. Een eventueel vervolggesprek is gepland op 
20 september a.s.. Voor vragen over de functie en procedure kun je terecht bij Jan van Geffen, 
Manager Bedrijfsvoering (06-54782435) of Angelina Schoonewille, Bestuurder (06-20618518). 
  
 
 
 


