
Functieomschrijving Artistiek leider ProJazz 
 
De artistiek leider is verantwoordelijk voor het artistieke beleid, de programmering en de 
productie van ProJazz. Hij/zij durft grenzen te verleggen binnen en buiten ProJazz. Hij/zij is 
de gids voor het artistieke beleid en de programmering van ProJazz. De artistiek leider wordt 
geïnspireerd door een wereld in verandering, een kunstensector in beweging en houdt de 
blik gericht op de toekomst. Hij/zij geeft mede vorm aan een creatieve, inhoudelijk sterke en 
gezonde organisatie waarin medewerkers, vrijwilligers, muzikanten, samenwerkingspartners 
en bezoekers zich thuis voelen en herkennen. Beschikt derhalve over een grote mate van 
creativiteit en positieve energie. De artistiek leider durft muzikale grenzen te verleggen, 
inspireert en zorgt voor reuring in de programmering van ProJazz (met lef!). Hij/zij heeft een 
grote affiniteit met jazz en cultuur. Is inspirator, uitdager, kantelaar, katalysator en verbinder 
tegelijkertijd. Hij/zij beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en 
verbindingskracht en richt zich hierbij op de volgende aspecten: 
 
- Kent de nieuwste ontwikkelingen op jazz/muziekgebied en houdt zichzelf continu op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de jazz; 
- Bezit een grote mate van creativiteit en positieve energie;  
- Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en verbindingskracht; 
- Heeft een uitgebreid netwerk voor het realiseren van uiteenlopende (jazz)evenementen; 
- Weet voortdurend de aandacht te trekken met vernieuwende jazz initiatieven; 
- Heeft organisatorische capaciteiten/vaardigheden; 
- Zorgt in algemene zin voor het realiseren van de doelen en activiteiten van ProJazz en 
programmeert met lef; 
- Stelt activiteiten- en beleidsplannen op in nauwe samenwerking met de zakelijk leider; 
- Onderhoudt contacten met muzikanten en artiesten (potentiele) financiers en andere 
relaties; 
- Zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een internationaal netwerk; 
- Informeert naar en reageert op relevante ontwikkelingen in het culturele veld, de publieke 
opinie en vragen/behoeften van artiesten; 
- Zorgt ervoor dat ProJazz opereert als een innovatieve, professionele en wendbare 
organisatie met een integrale aanpak en hedendaagse invulling van het artistiek beleid in 
samenhang met ontwikkeling organisatiestructuur, Cultureel Ondernemerschap en PR; 
- Heeft een intrinsieke behoefte om buiten de gebaande paden te denken en te werken; 
- Zorgt in algemene zin voor het realiseren van de doelen en activiteiten van ProJazz. 

 


