
 

 
 
 
Vacature  
Zakelijk Leider / Directeur Bestuurder EMOVES (20-24 uur) 
Stichting Urban Eindhoven 

 

EMOVES is een Urban Culture platform, gevestigd in gebouw Area 51 op Strijp-S te 
Eindhoven. EMOVES faciliteert en ontwikkelt een veelheid aan Urban activiteiten voor- en 
met vele doelgroepen, in alle mogelijke Urban Culture uitingen. EMOVES heeft zich de 
afgelopen jaren snel ontwikkeld en haar ambitie wordt ondersteund door Cultuur 
Eindhoven, provincie Noord - Brabant en het ministerie van OCW.  
 
EMOVES werkt nauw samen met diverse Brabantse professionele partners uit het culturele 
en sociale veld, en specifiek met Area 51 als thuisbasis van EMOVES en dé Urban hotspot van 
Eindhoven en omgeving.  
 
EMOVES werkt op basis van 3 belangrijke pijlers: 
- UC Skills: het prikkelen en ontwikkelen van potentieel nieuw talent door workshops en  
  trainingen; 
- UC Masters: het coachen en stimuleren van talent om het beste in hen zelf naar boven te  
  halen; 
- UC Events: het zelf, of in coproductie organiseren en produceren van events om Urban  
  Culture zichtbaar te maken en podium te bieden aan zowel de voorzichtige beginner als de  
  toptalenten.  

Om de Urban platformfunctie en haar visie daarop nu en in de toekomst te borgen en verder 
duurzaam door te ontwikkelen zoekt EMOVES z.s.m. een zakelijk leider (20-24 uur) 
 
De zakelijk leider vormt samen met de artistiek leider het collegiaal bestuur. Ze zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie en het beleid en het onderhouden van 
contacten met stakeholders, inclusief subsidiegevers. Ze leggen rechtstreeks verantwoording 
af aan de raad van toezicht over het gevoerde beleid. 

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het zakelijk en financieel beleid, de dagelijkse 
bedrijfsvoering en de verdere organisatie (door)ontwikkeling van EMOVES als 
toonaangevende Urban Cultuurorganisatie in Nederland. 

 



 

 

EMOVES zoekt een zakelijk leider die: 
 
- affiniteit heeft met- / kennis heeft van Urban Culture; 
- toegankelijk is en de taal en kernwaarden van de Urban scene verstaat en spreekt; 
- situationeel is, afwegingen kan maken en balans kan vinden tussen het zakelijke en  
  het creatieve belang; 
- kennis heeft van subsidie trajecten en fondsen; 
- additionele inkomstenbronnen kan realiseren om financiële ruimte te creëren om gestelde  
  artistieke doelen te behalen; 
- verbinding weet te leggen en te behouden met “de inhoud” en met de communities waar  
  deze inhoud geïnitieerd en ontwikkeld wordt; 
- Bij voorkeur ervaring heeft in de cultuursector als zakelijk leider. 

Aanbod:  

- Een overeenkomst gebaseerd op ongeveer 2,5-3 dagen per week (20-24 uur); 
- een marktconforme Fair Practice vergoeding op basis van een loondienstverband; 
- flexibele werktijden met vaste overlegmomenten;  
- een inspirerende werkplek in een geweldige dynamiek op Strijp S; 
- onderdeel uitmaken van een gedreven team. 

Reageren kan per e-mail tot en met 1 november 2022 via mail naar mt@emoves.nl 

Sollicitaties graag voorzien van motivatie, met duidelijke omschrijving van ervaringen en 
betrokkenheid binnen de Urban Culture en CV. 

Inhoudelijke vragen of meer informatie?  
Neem contact op met Martin Verduyn 06-27149181 

 

 
 


