Vacature Zakelijk Directeur
Stichting OPEN zoekt een zakelijk directeur die samen met onze wetenschappelijk
directeur de doelen van onze stichting kan helpen realiseren. Stichting OPEN is een
kleine maar groeiende organisatie die een centrale, onafhankelijke positie heeft in het
zich razendsnel uitbreidende veld van psychedelica. Om de organisatie te helpen
groeien en haar belangrijke functie in dit veld te kunnen laten behouden, zoeken wij een
zakelijk directeur die de expertise en ambitie in huis heeft om een professionele
organisatiestructuur neer te zetten, en enthousiast is om de organisatie verder te helpen
ontwikkelen. Kennis van fondsenlandschap en ervaring met het runnen van kleine,
grotendeels door vrijwilligers gerunde organisaties zijn grote pre’s.
Als zakelijk directeur stuur je de organisatie aan op drie gebieden: personeelsbeleid,
organisatiestructuur, en financieel beheer/fondsenwerving. Samen met de
wetenschappelijk directeur vorm je het management, stel je prioriteiten en zet je de
grote lijnen uit voor het strategische beleid voor de komende jaren.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Algehele dagelijkse en operationele leiding van de stichting
Leidinggeven aan een klein, flexibel, veelal op afstand opererend team
Uiteenzetten personeelsbeleid (vacatures, sollicitatieprocedures, contracten)
Eindverantwoordelijkheid voor financieel beleid, jaarrekening en jaarverslag
Aanvragen subsidies, fondsen en andere financiële bronnen
Relaties aangaan en onderhouden met donateurs

Onze ideale zakelijk directeur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woont en werkt in Nederland
Heeft ervaring als (zakelijk) directeur of vergelijkbaar werk in de non-profit sector
Heeft ervaring met projectfinanciering, opstellen van begroting en
budgetbewaking
Heeft kennis van subsidiestromen en een netwerk in de fondsenwereld
Kan goed schrijven en helder communiceren in het Engels en het Nederlands
Is sociaal vaardig en kan leidinggeven aan een team bestaande uit wisselende
vrijwilligers
Is proactief en ondernemend
Is digitaal vaardig en pikt nieuwe tools snel op: veel medewerkers/vrijwilligers
werken grotendeels online vanuit verschillende plekken in de wereld
Is gewend om uren flexibel in te kunnen delen en in eerste instantie ‘vanuit huis’
te kunnen werken
Heeft inzicht in de verschillende facetten van het ‘psychedelica-veld’ en het
belang van een onafhankelijke organisatie hierin
Onderschrijft het belang van wetenschappelijk onderzoek

Voorwaarden
•
•
•
•

Aanstelling van 28 – 32 uur per week (in overleg)
Flexibele werktijden
Eigen personeelshandboek (arbeidsvoorwaarden gebaseerd op CAO
Welzijn&Zorg)
Salaris (op basis van 40 uur) tussen € 4.306 en € 5.192

