
Stichting MENEER MONSTER zoekt per HEDEN een ZAKELIJK LEIDER voor 3 dagen per week 
(0,5 fte)


Meneer Monster is een stoer, eigenzinnig en ambitieus jeugdtheater 
collectief. 
Wij hebben onszelf in korte tijd in de kijker gespeeld door 
internationale jeugd-bestsellers te bewerken tot volwassen 
jeugdvoorstellingen. Wij maken cartoonesk en beeldend actietheater 
en onze voorstellingen kenmerken zich door hun oprechte toon en 
toegankelijkheid. Wij willen dat onze voorstellingen geschikt zijn voor 
de hele familie.

Sinds 2021 worden we structureel gesubsidieerd door het Fonds 
Podium Kunsten. 

Momenteel touren we met De Waanzinnige Boomhut van 52 
Verdiepingen door het land en binnenkort starten de repetities voor 
onze nieuwe productie De Grote 5. Onder de vlag van Meneer 
Monster worden ongeveer 300 voorstellingen per seizoen gespeeld. 
Komend jaar werken we toe naar een nieuwe aanvraag voor het 
Kunstenplan 2025-2028.


Wij zijn per heden op zoek naar een nieuwe partner in crime in de vorm van een zakelijk leider.  
Je bent samen met de artistieke leiding verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
gezelschap. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en een 
adequate inrichting en aansturing van de organisatie in werk- en productieprocessen. Je 
waarborgt goede communicatie met het bestuur en ziet toe op een doelmatige overlegstructuur 
tijdens ons wekelijks teamoverleg.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de lange termijnvisie en 
planning. 

Een belangrijk aspect van je werk is zorgdragen voor financiering binnen het gezelschap. Dit doe 
je door het opstellen en bijhouden meerjarenbegrotingen, jaarbegroting en productie-begrotingen. 
Je coördineert de algehele financiële administratie (inclusief kwartaalcijfers, halfjaarcijfers, 
jaarrekeningen).

Ook fondsenwerving en sponsorwerving behoort tot het takenpakket. 

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en uitbreiden van het zakelijk netwerk van relaties, 
samenwerkingspartners, subsidiënten en andere stakeholders.


De afgelopen jaren hebben bij Meneer Monster in het teken gestaan van herstructureren en 
professionaliseren. Samen met jou zetten we dit proces graag voort.


Profiel/kwalificaties 

• Je bent positief en ondernemend ingesteld en hebt een pro-actieve en communicatieve werkhouding

• Je hebt aantoonbare ervaring met leidinggeven, personeelszaken en het leiden van een 

veranderingsproces 

• Je hebt affiniteit met theater en ervaring met podiumkunsten, festivals en evenementen. 

• Je beschikt over analytisch vermogen en strategisch inzicht

• Je kunt (financiële) grenzen bewaken en hebt gevoel voor cijfers 

• Je kunt je goed uitdrukken (schriftelijk en mondeling) in de Nederlandse en Engelse taal

• Je hebt ervaring met de zakelijke kant van podiumkunsten, waaronder financiën, fondsenwerving, 

sponsorwerving en samenwerking met impresariaten 

• Je beheerst de financiële aspecten (fiscaal, exploitatie, verslaglegging, fondsenwerving, rapportages) 

van een kleine dynamische kunstorganisatie 

• Je hebt gevoel voor het onderhouden en uitbreiden van een netwerk 

• Je weet mensen te motiveren

• Je kunt een administratie organiseren en hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

• Je hebt een flexibele houding tegenover onregelmatige werktijden  

Wij bieden jou 
• Een zzp verloning of dienstverband in eerste instantie voor 6 maanden, met perspectief op 

verlenging; 




• Arbeidsvoorwaarden op basis van opleiding en ervaring, ingeschaald op basis van CAO Theater en 
Dans; 


• Variabele werkomgeving zonder vaste standplaats.  
 

Ben je enthousiast? 
Dan ontvangen we graag je korte motivatiebrief, of een filmpje van maximaal 3 minuten, en een 
overzicht van je werkervaring en opleiding. Deze kun je e-mailen aan 
koopman@meneermonster.com met in het onderwerp !Zakelijk Leiding Meneer Monster".

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan gerust contact op met ons.

Voor meer informatie over het gezelschap, kijk op www.meneermonster.com

mailto:koopman@meneermonster.com
http://www.meneermonster.com/

