Rib Art Space is per 1 februari 2022 op zoek naar een zakelijk leider voor 1 dag per week. Het betreft
een betaalde functie.
Over Rib
Stichting Rib Art Space is een ruimte voor kunst waar het samenspel tussen uiteenlopende
presentatievormen en methodieken zorgt voor een gelaagd en extra-disciplinair artistiek programma.
De visie van de uitgenodigde kunstenaars en de wil om institutionele condities rond de productie en
presentatie van hedendaagse kunst op de proef te stellen, zijn hierbij leidend. Daarbij hanteert Rib
vanaf het begin een evolutionair principe: tentoonstellingen, samenwerkingen, (online) residenties,
langetermijnprojecten en interventies op andere locaties zijn stevig aaneen gesmeed om dit levende
organisme te voeden. Rib is eind 2015 opgericht door Maziar Afrassiabi en gevestigd in een
voormalige slagerij in Rotterdam-Charlois.
Wat ga je doen?
• Opstellen en bewaken van een financieel beleid;
• Coördineren van de bedrijfsvoering en de financiële administratie;
• Schrijven van jaarverslagen en werken aan de jaarrekening;
• Opmaken en opvolgen van begrotingen en deelbegrotingen;
• Opmaken en opvolgen van aanvragen bij diverse fondsen (aanvragen en afrekeningen);
• Opvolgen en optimaliseren van financiële procedures; superviseren en opmaken van diverse
contracten;
• Actief inzetten op verbreding van ons netwerk;
• Het organiseren van bestuursvergaderingen, notuleren en het voorbereiden van
vergaderstukken in afstemming met de voorzitter van het bestuur;
• In overleg met de artistiek directeur mogelijk diverse werkzaamheden op het gebied van
kunsteducatie en PR;
Wat breng je mee?
• Werkervaring in een soortgelijke functie;
• Financieel inzicht;
• Kennis van bedrijfsvoering, financiële en administratieve processen;
• Ervaring met fondsenwerving;
• Affiniteit met beeldende kunst;
• Vaardig in zowel Nederlands als Engels;
• Ervaring of affiniteit met publieksbereik en educatie is een pré.
Wie ben jij?
Je bent super goed georganiseerd, bent communicatief sterk, kan heldere rapportages opstellen voor
directie en bestuur, bent goed in staat om je eigen werkzaamheden in te plannen en af te bakenen,
doortastend en bent gericht op samenwerking.
Wat bieden wij?
Het betreft een betaalde functie in zzp-verband voor 8 uur per week met een vergoeding conform de
Fair Practice Code. Het betreft een opdracht voor 1 jaar, met uitzicht op verlening bij goed
functioneren.
De organisatie
Als zakelijk leider ondersteun je de artistiek directeur, met wie je wekelijks overlegt. Je rapporteert
aan de penningmeester van het bestuur, met wie je periodiek overleg hebt. Tot slot heb je
structureel overleg met de administratief medewerker over de lopende financiële administratie.

De artistiek directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Rib en is
eindverantwoordelijk voor het strategische meerjarenbeleidsplan waarin de visie, missie en
doelstellingen duidelijk zijn omschreven. In dit kader staat het geformuleerde artistieke beleid van de
instelling centraal. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.
Waar staat Rib nu?
Rib heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om dit succes te borgen is eind 2020 gestart met een
optimalisatieproces van de organisatiestructuur. In 2021 zijn daar de eerste stappen in gezet. Het
doel van 2022 is het installeren en verankeren van een duurzame organisatiestructuur waarin de
artistieke en zakelijke processen zijn geformaliseerd en de bijbehorende posities en taakverdelingen
zijn vastgesteld. Vanuit de Impulsregeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam is er een subsidie
toegekend voor het aantrekken van een coach die Rib gaat helpen bij het realiseren van de
ontwikkeldoelen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de functies kan contact worden opgenomen met de penningmeester
Leon Joanknecht: 0612786907
Over Rib is meer informatie te vinden op www.ribrib.nl
Interesse?
Sollicitaties zien wij graag uiterlijk 15 januari 2022 t.a.v. leon[at]filmfabriek.nl en maziar[at]ribrib.nl

