
 

 
 
De Kunstraad Groningen zoekt: 
 

Twee projectsecretarissen voor het advies voor de gemeentelijke cultuurnota 
voor de periode 1 december 2011 – 15 april 2012 

 
De Kunstraad Groningen zoekt twee projectsecretarissen (ieder voor drie à vier dagen per week) 
voor de ondersteuning van de totstandkoming van een advies aan de gemeente Groningen. Dit 
betreft de subsidiëring van cultuurinstellingen in het kader van de cultuurnota 2013-2016.  
 
De werkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 december 2011 en 15 april 2012, 
grotendeels op het kantoor van de Kunstraad maar eventueel ook vanuit huis. Er wordt gewerkt 
onder leiding van de directeur en daarnaast zal er secretariële ondersteuning vanuit het bureau 
worden geboden. 
De adviezen zullen worden voorbereid door commissies en adviseurs, het bestuur van de 
Kunstraad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het advies. 
 
Het is mogelijk om zowel in dienstverband bij de Stichting Kunstraad Groningen te werken als op 
contractbasis. De salariëring is afgeleid van het niveau beleidsmedewerker van de gemeente 
Groningen (schaal 11).    
 
Taken: 
• Het, in nauw overleg met de commissies en de directeur, schrijven en redigeren van een 

advies over beleidsplannen van culturele instellingen in het kader van de gemeentelijke 
cultuurnota. 

• Het begeleiden van adviseurs en commissies (agendavoorbereiding, schrijven van stukken, 
verslaglegging). 

• Het onderhouden van contacten met cultuurinstellingen, ambtenaren en andere voor de 
advisering relevante partijen. 

• Het verzamelen en ordenen van relevante informatie en documentatie. 
  
Functie-eisen: 
• Aantoonbare ervaring op het gebied van kunst- en cultuurbeleid, bij voorkeur ook in de 

cultuuradvisering. 
• Uitstekende redactionele vaardigheden. 
• Grote mate van accuratesse. 
• Inzicht in zowel de inhoudelijke als de zakelijke kanten van cultuurinstellingen. 
• Brede interesse in cultuur; kennis van de Groningse situatie is een pre. 
• Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
• Voldoende juridisch en financieel inzicht. 
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.  
• Stressbestendig. 
• Goede contactuele eigenschappen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de directeur van de Kunstraad 
Groningen, Marco Bentz van den Berg, marco.bentz.van.den.berg@kunstraadgroningen.nl,  
telefoon 050-3600637. 
 
Sollicitaties kunnen tot en met 16 september 2011 schriftelijk of per e-mail worden 
gericht aan: 
Kunstraad Groningen  t.a.v. Marco Bentz van den Berg 
Sint Jansstraat 2g    
9712 JN Groningen  


