DOX is hét huis voor de grootstedelijke podiumkunst in Utrecht. DOX brengt een nieuwe generatie makers
en jonge performers voor het voetlicht door het produceren van nieuw werk, events en sociaalmaatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. Op het podium staan jongeren en young
professionals. DOX coacht en ondersteunt opkomende kunstenaars uit verschillende (sub)culturen en
disciplines, die hun kennis overdragen aan een nieuwe generatie. DOX gelooft in diversiteit als de basis
voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling. Binnen DOX zijn de begrippen talentontwikkeling,
productie en outreach (educatie) onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Onder de bevlogen artistieke leiding van Hildegard Draaijer is DOX de afgelopen jaren gegroeid tot een
professionele, flexibele (staf)organisatie. Door de specifieke identiteit van zijn projecten en performers is
DOX een graag geziene gast in theaters, op festivals en als coproducent. Recent werden alle drie de
producties uit voorjaar ’18 (Role Model, Bloedlink en Schoppen) geselecteerd voor het Theaterfestival
TFjong, en voor nominaties van diverse prijzen. DOX wordt momenteel door drie instellingen meerjarig
ondersteund (Gemeente Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten).

DOX zoekt op korte termijn een ervaren zakelijk directeur (m/v) – 0,8 fte
De zakelijk directeur is de organisatorische spin in het web van DOX:
 met een netwerk van potentiele partners, financiers en afnemers
 met een heldere visie op cultureel ondernemerschap en een antenne voor nieuwe ontwikkelingen
 met kennis van en verwantschap met het theater dat DOX maakt
 met een oog voor kansen voor het afzetten van de projecten van DOX in Utrecht en (ver) daar
buiten
 die de bruggen slaat tussen het artistieke beleid en het zakelijke beleid
 met een duidelijke visie op het bereiken en het ontwikkelen van meer publiek
 die (mede) het gezicht is van de organisatie
Algemene leiding
 bewaken van de strategische groei en ontwikkeling van DOX
 bewaken en aansturen van de financiële planning en controle van de organisatie
 bewaken van de ontwikkeling van het strategische marketingplan van DOX
 rechtstreeks aansturen van de medewerker(s) bureau, productie, publiciteit en educatie
Verantwoordelijkheden
 de directie wordt gevormd door de zakelijk en artistiek directeur gezamenlijk, zij zijn gezamenlijk
verantwoordelijk en spreken elkaar aan op deze verantwoordelijkheid voor DOX als organisatie
 mede met de artistiek directeur ontwikkelen van de beleidsstrategie voor 2021-2024
 dragen van de eindverantwoordelijkheid van het zakelijk beleid van DOX
 ontwikkelen van een meervoudige strategie voor (de financiering van) DOX voor de lange termijn
en de organisatie vertegenwoordigen waar dat nodig is in de uitvoering ervan









opstellen en beheren van de jaarbegrotingen en projectbegrotingen, met de bijbehorende
rapportages
het (doen) opstellen van subsidieaanvragen voor overheden, fondsen en andere toepasselijke
lokale, nationale en internationale organisaties
meewerken aan de strategie om het merk DOX optimaal in de markt te zetten om vergroting van
de bekendheid en zichtbaarheid van DOX te realiseren
sluiten van contracten met personeel, kunstenaars, coproducenten, podia, leveranciers en
anderen
het opstellen van een langetermijnplanning voor de organisatie
het leiden en verder optimaliseren van de interne organisatie en -communicatie
voeren van communicatie met het stichtingsbestuur

Geboden
Het betreft een functie van 0,8 fte. Salariëring volgens de Cao Toneel & Dans
Contact- en vacature informatie
Schriftelijke sollicitaties graag voor 14 oktober 2018 naar gilbert@wijzijndox.nl. Voor meer informatie
over deze functie kunt u contact opnemen Hildegard Draaijer (hildegard@wijzijndox.nl; 06-55346231) of
de voorzitter van het bestuur Gilbert Isabella (gilbert@wijzijndox.nl; 06-52320429).
Op onze website vindt u meer informatie over DOX en de overige werkzaamheden/taken die verbonden
zijn aan de functie van de zakelijk directeur.
www.wijzijndox.nl

