
Functieomschrijving Zakelijk leider ProJazz 
 
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie op 
zakelijk gebied in overleg met de artistiek leider. Hij/zij is verantwoordelijk voor een gezonde 
financiële basis van de organisatie en haar plannen. De zakelijk leider legt verantwoording af 
aan het bestuur en onderhoudt zakelijke contacten met subsidiegevers, fondsen, sponsoren 
en de voornaamste leveranciers. Hij/zij geeft samen met de artistiek leider vorm aan de 
verdere professionalisering van de organisatie en zorgt per kwartaal voor transparante 
managementinformatie ten behoeve van het bestuur. 
Naast het financiële beleid en beheer is de zakelijk leider ondersteunend aan het realiseren 
van de doelen en activiteiten van ProJazz. Hij/zij beschikt over leidinggevende en 
verbindende capaciteiten en organisatievaardigheden en weet vrijwilligers te inspireren en 
te binden aan de organisatie. Hij/zij heeft sterke communicatieve vaardigheden en 
verbindingskracht en richt zich hierbij op de volgende aspecten: 
 
- Beheert personele zaken en draagt zorg voor een coherent personeelsbeleid; 
- Onderhoudt een uitgebreid relatienetwerk en breidt dit uit; 
- Zorgt voor de werving van nieuwe podia; 
- Bestendigt en versterkt het maatschappelijk draagvlak voor ProJazz en vergroot het 
relatienetwerk; 
- Werft en begeleidt vrijwilligers en beroepskrachten; 
- Is verantwoordelijk voor de ICT-ontwikkeling (website, administratieve processen, et 
cetera); 
- Zorgt voor de inkoop en opdrachtverlening aan derden (contracten); 
- Zorgt voor de realisatie van het financieel en zakelijk beleid, zoals het opstellen van de 
begroting, jaarrekening, kwartaalrapportages; 
- Is verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten, het bewaken van de liquiditeit en 
solvabiliteit van ProJazz i.o.m. het administratie/accountantskantoor en bestuur; 
- Zorgt voor het opstellen en bewaken van jaar- en meerjarenbegrotingen/prognoses, 
deelbegrotingen, afrekeningen en overige financiële activiteiten; 
- Draagt zorg voor een correcte financiële administratie 
Zorgt voor de werving van gelden ter realisatie van de gestelde doelen van ProJazz: 
subsidies, fondsen, sponsoring en andere verdienmodellen. Begeleidt fondsenwerving, ziet 
toe op de voortgang hiervan en schrijft de nodige stukken ten behoeve van deze werving in 
samenwerking met de artistiek leider; 
- 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. 
 
 
 


