Vacature: Program manager (0,8-1 FTE)
Baltan Laboratories is ter versterking van het team op zoek naar een
program manager voor vier á vijf dagen per week vanaf medio januari 2019.
Baltan Laboratories is een experimentele omgeving, die bouwt op de
innovatieve pioniersgeest van het Natlab in het midden van de vorige eeuw
en op het DNA van de stad Eindhoven, waarin technologie en creativiteit
voorop staan. Sinds de verhuizing naar het gerenoveerde Natlab in 2013
heeft Baltan een snelle groei doorgemaakt. We hebben ons inmiddels
gepositioneerd als een relevante speler op het snijvlak van kunst, design,
technologie en wetenschap en ontwikkelen nieuwe perspectieven rondom
maatschappelijk relevante onderwerpen. In de komende jaren wil Baltan
haar activiteiten en reputatie verder (internationaal) uitbreiden.
TAKEN
De belangrijkste rol van de program manager is het aansturen en uitvoeren
van het programma rondom maatschappelijke thema’s als economie,
mens & technologie en sociale innovatie. Binnen deze thema's heeft Baltan
een meerjarenplan wat grotendeels is uitgetekend, maar ook nog ruimte
laat voor eigen inbreng. De program manager is de rots in de branding die
er mee voor zorgt dat het Baltan programma inhoudelijk en productioneel
de kwaliteitsnorm blijft verhogen van wat de Baltan bezoekers en partners
inmiddels gewend zijn.
De program manager draagt onder meer zorg voor:
- bewaking van strategie en planning
- opstellen begrotingen en bewaken budgetten
- aansturen van een team medewerkers en freelancers voor productie
van events, inclusief communicatie, documentatie en rapportage aan
onze publieke en private stakeholders
- optreden als sparringpartner voor de Directie en meeschrijven aan
subsidieaanvragen

- actief meedenken en werken aan het tevredenstellen van onze
private partners en het aanboren van nieuwe samenwerkingen (en
inkomstenbronnen)
Je werkt nauw samen met het hele team van Baltan Laboratories en houdt
deze betrokken bij het vaststellen van de kaders voor uitvoering van het
programma. Als program manager ben je - samen met de directeur - ook
het gezicht van Baltan. Bij voorkeur heb je reeds een relevant netwerk, met
name in de kunst- en cultuursector maar ook in technologie en
wetenschap. Vanwege Baltan's betrokkenheid bij het Interreg RegionARTS
programma is affiniteit met (cultureel-economisch) beleid een plus.
PROFIEL
Je bent woonachtig in de omgeving van Eindhoven of in Brabant en goed
bekend met het regionale- en (inter)nationale creatieve veld en de
technologische sector. Daarnaast heb je ervaring met het werken met
kunstenaars en aantoonbare affiniteit met de culturele sector, specifiek op
het snijvlak van kunst, design, wetenschap en technologie.
Je bent flexibel, stressbestendig en nauwkeurig. In drukke tijden houd je
het overzicht en ben je in staat prioriteiten te stellen en te communiceren.
Communicatie in Nederlands en Engels is voor jou geen probleem. Je weet
de weg in MS Office, Excel en hebt uitstekende digitale vaardigheden. Je
stelt begrotingen op en weet die te bewaken.
Je hebt WO werk- en denkniveau. Je weet de rollen van regisseur,
assisterende leider en uitvoerder naadloos te combineren. Het is voor jou
geen bezwaar om incidenteel op ongebruikelijke tijden en dagen te werken.
Als program manager weet je je in diverse maatschappelijke en culturele
thema’s snel in te werken; kun je kansen signaleren, deze oppakken en
duurzame verbindingen leggen. Als teamspeler betrek je collega’s bij het
project en ben jij het aanspreekpunt van de programmering naar binnen en
buiten. Je verantwoordt je werkzaamheden aan de directie van Baltan
Laboratories.

Wat heeft Baltan te bieden?
Een unieke werkomgeving waarin je zowel inhoudelijk als persoonlijk kan
groeien. Een klein en gemotiveerd team waarin iedereen een grote graad
van autonomie heeft om de eigen taken en ambities uit te werken en de
eigen werk- en vakantietijd in te plannen. Verloning vindt plaats conform je
ervaring en in lijn met de standaarden in de culturele sector. Voor deze
vacature voorziet Baltan een bruto maandsalaris tussen €2600 en €3400
Bruto voor een volledige werkweek van 40 uur. Bovendien neem je deel
aan een pensioenregeling. Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract
met kans op verlenging.
Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV voor 15 december 2018
gericht aan Olga Mink: info [at] baltanlaboratories.org. Voor vragen over de
functie kan je je richten tot Marlou van der Cruijsen:
marlou[at]baltanlaboratories.org
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019 en
op maandag 14 januari 2019 te Eindhoven.
Voor meer informatie over Baltan Laboratories en haar activiteiten zie:
www.baltanlaboratories.org

