Het Danspaleis zoekt per direct een:

Enthousiaste en ervaren Projectleider
Voor Het Danspaleis zijn we op zoek naar een enthousiaste projectleider die weet van aanpakken en
affiniteit heeft met muziek en ouderen!
Ben jij iemand die sterk is in het organiseren, plannen en uitvoeren van intieme tot grote evenementen
en heb jij een sociaal hart voor ouderen? Vind je het daarnaast leuk om onderdeel te zijn van een unieke
organisatie met een divers team aan freelancers? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over Het Danspaleis
Het Danspaleis gaat uit van de kracht van dansen en muziek als ijsbreker voor contact en verbinding, en
is erop gericht om ouderen te activeren, hun netwerk te vergroten en de zelfredzaamheid te versterken.
Naast ouderwets gezellige dansfeesten met ‘muziek van toen’ worden verschillende (corona-proof)
formules ingezet om ouderen te raken. Lees meer op onze website: www.hetdanspaleis.com.
Functie
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoogde aantallen
Danspaleisformules (targets). Dat omvat niet alleen de (Balkon) Danspaleizen, maar ook de Muzieksalons
en Boost je buurt Karavanen. Je beheert de productionele jaarplanning, coördineert de inzet van
freelance platendraaiers/productiemedewerkers en onderhoudt het contact met externe relaties. Je
zoekt naar mogelijke nieuwe samenwerkingspartijen binnen gemeente en de welzijns- en zorgsector en
draagt zorg voor de productieontwikkeling (denk aan decor, programma en training). Kortom: jij draagt
zorg voor de planning en uitvoering van onze activiteiten, van A tot Z. Je werkt nauw samen met de
vrijwilligers coördinator, salesmedewerker en creatief directeur.
Voor deze functie zoeken we iemand met minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, die
enthousiast is en die bovendien:
- Een sociaal hart heeft en affiniteit met onze doelgroep
- Sterke productiekwaliteiten heeft; je speelt in op onverwachte situaties, denkt mee met
opdrachtgevers en kan snel schakelen wanneer nodig
- Oog heeft voor detail, maar ook de grote lijn in het vizier kan houden
- Goed communiceert, praktisch en flexibel is
- Stressbestendig is en targets als een uitdaging ziet
- Oplossingsgericht denkt
- Goed is in budgetbeheer en zakelijk inzicht heeft
- Bij voorkeur woonachtig is in Amsterdam
- ZZP’er is, of bereid is dat te worden
- Minimaal 16 uur beschikbaar is met de mogelijkheid naar meer
- in het bezit van een rijbewijs B

Wat biedt het Danspaleis?
Wij bieden een zelfstandige functie binnen een enthousiast, klein en flexibel team bij een unieke
organisatie. Je werkt 16 uur per week, zonder vaste uren of dagen, met uitzicht op meer werk wanneer
alles naar tevredenheid verloopt en de activiteiten toenemen.
Groei
De functie biedt de mogelijkheid door te stromen naar een managementsfunctie binnen de organisatie.
Contactgegevens
Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan je CV en motivatie naar info@hetdanspaleis.com onder
vermelding van ‘Sollicitatie projectleider’. Heb je vragen, neem dan contact op met Lisette Zeegers
(lisette@hetdanspaleis.com).

