Dux International is voor haar opdrachtgever, de Vereniging Rembrandt, op zoek
naar een:

Relatiebeheerder Rembrandtcirkels

De Vereniging Rembrandt zoekt per direct een Relatiebeheerder Rembrandtcirkels
voor minimaal 32 uur per week. Aanstelling voor een periode van een jaar met
de bedoeling de overeenkomst daarna te verlengen.
Over Vereniging Rembrandt
Vijftienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Sinds
1883 zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van
de Collectie Nederland.
De leden vinden het belangrijk dat ook de generaties na hen kunnen genieten van
topkunst in ons land. Daarom steunt de Vereniging Nederlandse musea bij
belangrijke kunstaankopen en maken zij zich sterk voor het behoud van het
openbare kunstbezit. Denk aan Het melkmeisje van Johannes Vermeer, De
marskramer van Jheronimus Bosch en La perruche et la sirène van Henri Matisse.
Maar ook aan het prehistorische Zwaard van Ommerschans en Prototype ‘Lage
stoel’ van Gerrit Rietveld.
Rembrandtcirkels
De Verenging Rembrandt biedt de mogelijkheid een fonds op te richten door een
groep van tenminste 20 leden die elk via een periodieke schenkingsovereenkomst
gedurende tenminste 5 jaar minimaal € 1000 bijdragen aan deze gezamenlijke
kapitaalrekening. Gezamenlijk bepaalt deze zogenoemde Rembrandtcirkel aan
welke door het bestuur van de Vereniging toegekende aankoop zij hun naam willen
verbinden door een deel van het toegekende bedrag voor hun rekening te nemen.
Op dit moment telt de Vereniging negen cirkels, waarbij de provincie of generatie de
samenstelling van de Rembrandtcirkel bepaalt. De jongste loot is de Rembrandt UK
Circle, opgericht te Londen in 2018. Jaarlijks organiseert de relatiebeheerder twee
ontvangsten voor elke cirkel. Tijdens het jaardiner wordt door de leden van de cirkel
bepaald aan welke kunstaankoop zij hun naam willen verbinden.
Profiel
Als relatiebeheerder Rembrandtcirkels ben je in eerste instantie verantwoordelijk
voor de contacten met de leden van de Rembrandtcirkels en voor het behoud en de
groei van bestaande cirkels. Daarnaast wordt ook van je verwacht nieuwe cirkels in
binnen- en buitenland (mede) te ontwikkelen.
Je beschikt over een proactieve mentaliteit, creatieve geest, werkt zorgvuldig en
gaat gemakkelijk om met jong en oud. Je bent een teamplayer en deelt met je
collega’s en de cirkelleden een passie voor beeldende kunst en musea. De functie
maakt deel uit van het team Mecenaat (circa 3 fte).

Taken:
• Proactief het contact met de cirkelleden onderhouden;
• Verantwoordelijk voor de groei en behoud van bestaande Rembrandtcirkels en het
opzetten van nieuwe Rembrandtcirkels in binnen- en buitenland;
• Verantwoordelijk voor alle communicatie met de Rembrandtcirkels, in nauwe
samenwerking met de afdelingen van marketing, communicatie en (financiële)
administratie;
• Coördineren en uitvoeren van (museale) ontvangsten gerelateerd aan de missie
van de Vereniging Rembrandt en de doelstelling van de betreffende
Rembrandtcirkel;
• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het bewaken van budgetten en
tegenprestaties;
• Meedenken en meewerken aan een digitale omgeving voor de communicatie met
en tussen cirkelleden;
• Ondersteuning bieden bij het organiseren van overige Vereniging Rembrandtontvangsten.
Wat breng je mee?
Je bent communicatief vaardig, vindt het leuk om met verschillende mensen om te
gaan en steekt graag je handen uit je mouwen. Je vindt het leuk om mensen met
elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt. Je kunt
goed luisteren naar de wensen van je relaties en staat ze graag te woord als er
vragen zijn. Je bent creatief en bedenkt ontvangsten waar iedereen zich op
verheugt. Je hebt een oog voor detail maar houdt ook de grote lijn voor ogen. Je
werkt graag samen in een klein professioneel team maar kan ook zelfstandig
werken. Je hebt affiniteit met beeldende kunst en musea.
Wij zoeken een ervaren, gedreven en enthousiaste professional met:
- relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
- uitstekende sociale vaardigheden, lef, creativiteit en doorzettingsvermogen;
- uitstekende schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels;
- kennis en ervaring met CRM-systemen;
- flexibel inzetbaar: bereid om ook in de avonden en weekenden te werken;
- minimaal HBO opleiding;
- uitstekende referenties.
Wat biedt de Vereniging Rembrandt?
Een aanstelling voor een periode van een jaar met de uitdrukkelijke bedoeling de
samenwerking te verlengen. Standplaats van de Vereniging Rembrandt is Den
Haag. De werkzaamheden dienen deels maar niet uitsluitend vanuit het kantoor van
de Vereniging te worden uitgevoerd. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding
en ervaring.
Sollicitatie
Heb je interesse in deze functie, stuur dan vóór 15 maart je CV en een
motivatiebrief naar info@duxinternational.com, ter attentie van Annemijn de
Lavieter, o.v.v. Relatiebeheerder Rembrandtcirkels.
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