Juni 2018 opende het prachtige nieuwe Focus Filmtheater Arnhem op het Audrey Hepburnplein (voorheen
Kerkplein) in het centrum van de stad. Met vijf state-of-the-art filmzalen met in totaal 385 stoelen, een
openluchtzaal op het dak en een modern en sfeervol café-restaurant met terras, is Focus een bruisende
hotspot waar de kracht en de pracht van de filmcultuur beleefd wordt.
Het Filmtheater en de Focus Horeca B.V. worden beide geleid door één algemeen directeur in dienst van de
Stichting Focus Filmtheater Arnhem. De organisatie van de stichting is ingericht volgens het bestuur|directiemodel en volgt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit
minimaal vijf en maximaal zeven leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gekeken naar een
evenwichtige spreiding van de deskundigheden; cultureel, financieel, juridisch, marketing en sales, vrijwilligers
en horeca.
Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidige penningmeester zoekt het bestuur van de Stichting
Focus Filmtheater Arnhem per direct een:

PENNINGMEESTER
Als penningmeester houd je namens het bestuur toezicht op het financiële reilen en zeilen van de organisatie.
Focus Filmtheater is op zoek naar een inspirerend persoon met een financiële achtergrond en een relevant
bestuurlijk en cultureel netwerk. Iemand die er plezier uithaalt om onderdeel uit te maken van een
organisatie die altijd in beweging is en waar met passie wordt gewerkt. Natuurlijk is het een pre als je affiniteit
hebt met film of cultuur in algemene zin.
Taken
• Adviseert de directeur en controller gevraagd en ongevraagd over financiële processen;
• Neemt de verantwoordelijkheid over het toezicht houden op een gezonde financiële begroting,
afrekening en risico’s en adviseert en informeert daarover het bestuur;
• Vervult op een verantwoorde manier de volgens de wet, de Code Cultural Governance en overige
regelgeving en gedragscodes aan bestuursleden toegekende bevoegdheden.
Vaardigheden en kennis
• Kennis, ervaring en inzicht in financiële processen;
• Gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen;
• Een relevant netwerk in het culturele domein is gewenst;
• Kennis/ervaring van het culturele vakgebied;
Persoonsprofiel
• Inspirerend persoon, in staat te communiceren en samen te werken met de overige bestuursleden,
directie en controller;
• Affiniteit met cultuur in algemene zin is wenselijk, kennis en inzicht in de artistieke aspecten van
filmkunst is een pre;
• Geïnteresseerd in de organisatie van Stichting Focus Filmtheater Arnhem;
• Bereid om In dienst te staan van de ambities van Stichting Focus Filmtheater Arnhem;

•

Bereid om in te stemmen met het bestuursreglement en het directiereglement van Stichting Focus
Filmtheater Arnhem.

Tijdsbesteding
• Het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen omvat ca. 5 dagdelen per jaar;
• Het zitting nemen in een auditcommissie en van daaruit contacten onderhouden over de financiële
kant van het bedrijf met directeur, controller en accountant omvat ca. 36 uur per jaar;
Beloning
• Deze functie is onbezoldigd en kent geen vaste onkostenvergoeding.
• Kosteloze toegang tot alle filmvoorstellingen van Focus Filmtheater Arnhem.
Focus Filmtheater wil graag een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent,
waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar je talent en hoe je het verschil maakt voor
onze stichting.
Geïnteresseerd?
Beschik je over bovengenoemde belangstelling, kennis en ervaringen en wil je solliciteren? Dan zien we je
sollicitatie met motivatie en CV graag tegemoet per e-mail naar info@focusarnhem.nl t.a.v. Henry Vos.
Reageren kan tot en met 15 maart 2021.
Enthousiast maar toch nog vragen?
Ook voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen per e-mail met Henry Vos.

