Stichting André Volten heeft als doel het in stand houden en het voor het publiek toegankelijk maken van de
kunstwerken en de werkplek van de beeldhouwer André Volten. Dit doen wij door de nalatenschap te beheren
en tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten te organiseren in en om de nog intact zijnde voormalige
atelierwoning van André Volten in het Poortgebouw van het voormalige Asterdorp in Amsterdam Noord
Het bestuur van Stichting André Volten is een uitvoerend bestuur en vergadert tien keer per jaar. De
bestuurswerkzaamheden vergen gemiddeld vier uur per week. Het betreft een onbezoldigde functie. Elk
bestuurslid heeft eigen kennis, ervaring en competenties. De werkzaamheden zijn opgedeeld in portefeuilles en
worden uitgevoerd in samenwerkende duo’s of trio’s
Het bestuur wordt ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligers. De grote uitdaging voor de komende
jaren is om - in de context van de ingrijpende stedenbouwkundige ontwikkelingen in Amsterdam-Noord:
•
het erfgoed van André Volten en Atelier Volten goed te beheren en verder toegankelijk te maken voor een
groot publiek
•
Atelier Volten en de tuin eromheen opnieuw in te richten en daarmee tot een aantrekkelijke culturele
zone te maken.
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Wij zoeken op korte termijn twee bestuursleden om de bestuurstaken nog beter te kunnen uitvoeren
1. Bestuurslid met aandachtsgebied marketing en communicatie
Gevraagd wordt deskundigheid en ervaring op het gebied van marketing en communicatie, in de meest
brede zin van het woord
•
het opzetten van multimediacampagnes
•
het opzetten van relatiemanagement
•
het organiseren en redigeren van content voor al onze kanalen (website, nieuwsbrieven, sociale
media als Instagram, Facebook en LinkedIn)
•
het bekend zijn met de digitale media (infrastructuur, applicaties)
2.

Bestuurslid met aandachtsgebied vrijwilligerscoördinatie
Gevraagd wordt deskundigheid en ervaring op het gebied van vrijwilligersmanagement
•
het werven van vrijwilligers
•
het binden van vrijwilligers door o.a. het organiseren van informele bijeenkomsten
•
het begeleiden van vrijwilligers die
o werkzaamheden verrichten tijdens tentoonstellingen
o bijdragen leveren aan archivering en collectiebeschrijving
o teksten schrijven voor de website, nieuwsbrieven en sociale media
o meewerken aan social media campagnes
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Zie voor meer informatie over Stichting André Volten www.andrevolten.nl.Voor vragen of het tonen van
belangstelling horen wij graag van je via info@andrevolten.nl.
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Vacature(s) bestuur Stichting André Volte

