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Profiel Coördinator The One Minutes
The One Minutes is een wereldwijd netwerk voor bewegend beeld. Sinds
1998 zijn er meer dan 17.000 videowerken van makers van meer dan 120
nationaliteiten geproduceerd en gedistribueerd. Het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid beheert de collectie. Maandelijks publiceert The One
Minutes een nieuwe serie films, die onze perceptie van en onze verhouding
met bewegend beeld onderzoeken. We geven workshops en met The One
Minutes Jr. geven we jongeren vanuit de hele wereld een stem.
The One Minutes Foundation is een kleine, flexibele organisatie, die is
gehuisvest in het Sandberg Instituut te Amsterdam. De afgelopen jaren
heeft de stichting een vernieuwings- en professionaliseringsproces ingezet.
Er is een slag van kwantiteit naar kwaliteit gemaakt en de stichting is
verzelfstandigd. De komende jaren proberen we nieuwe formats uit en
richten we ons op de workshops en verdienmodellen.
The One Minutes Foundation is op zoek naar een coördinator die het team –
dat naast de directeur bestaat uit een coördinator The One Minutes Jr. en
een technicus – vanaf 1 februari 2018 kan versterken.
Werkzaamheden
- Coördinatie
Coördineren van de verschillende projecten, tentoonstellingen,
screenings, workshops en mede aansturen van het team;
- Communicatie
Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan;
- Strategie
Ontwikkelen en uitvoeren van een plan voor abonnementenwerving;
- Accountmanagement
Onderhouden van contacten met de abonnees;
- Administratie
Het voeren van een (financiële) administratie.
De werkzaamheden vinden plaats op freelance basis. Uren in overleg, ca. 16
uur per week.
Wij vragen
- Aantoonbare kennis en ervaring in het coördineren van projecten;
- Uitstekende interne en externe communicatieve vaardigheden in
zowel Engels als Nederlands;
- Relevant netwerk;
- Affiniteit met beeldende kunst en bewegend beeld;
- Initiatiefrijk en verantwoordelijkheidsgevoel.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 30 december een reactie met
motivatie en c.v. naar Julia van Mourik julia@theoneminutes.org. De
kennismakingsgesprekken zullen worden gevoerd op 10 januari.
Ons beleidsplan vind je op de website: http://theoneminutes.org/about
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