
 
 
De Kift is een eigenzinnig muziekgezelschap met een theatrale inslag. De muziek van De Kift 
is een energieke mengvorm van pop-, punk-, fanfare- en volksmuziek. Kenmerkend voor De 
Kift zijn de Nederlandstalige teksten die afkomstig zijn uit de wereldliteratuur en de 
vormgeving van albumverpakkingen en decors. De Kift is met diverse projecten (albums, 
voorstellingen, tentoonstellingen, samenwerkingen, etc.) actief in verschillende circuits 
(poppodia, festivals, theaters, films, etc.).  
 
Stichting Moer-Staal is de stichting achter De Kift, deze zit in de meerjarige 
activiteitensubsidie (2017-2020) van het Fonds Podiumkunsten. De Kift is gevestigd in Koog 
aan de Zaan.  
 

Per 1 mei is De Kift op zoek naar een 
 

Zakelijk Leider (m/v) 
32 uur per week 

 
Als zakelijk leider ben je verantwoordelijk voor de praktische randvoorwaarden voor de 
artistieke processen binnen De Kift. Denk aan het opstellen en uitvoeren van de (zakelijke) 
visie, het beleid en het financieel beheer van de stichting. Daarnaast ben je de drijvende 
kracht achter de verschillende lopende projecten binnen De Kift en draag je zorg voor het 
dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie.  

De Kift is een DIY organisatie en je vindt het dan ook niet vervelend om aan te pakken op 
verschillende niveaus: van netwerken op Eurosonic Noorderslag tot het opstellen van het 
jaarverslag en van het opzetten van een festival in Paradiso tot je corveedienst in de Kift-
keuken.  

De zakelijk leider valt onder het bestuur van de Stichting Moer-Staal en is samen met de 
twee artistiek leiders medeverantwoordelijk voor de plannen en uitvoering daarvan. Je werkt 
daarnaast nauw samen met de boekhouder, boeker(s), tourmanager, projectmedewerker en 
publiciteitsmedewerker.  

Je beschikt over 

• Strategisch en financieel inzicht; 
• Sterke communicatieve vaardigheden; 
• Een goed netwerk in de culturele sector/ podiumkunsten; 
• Je bent thuis in de financiële aspecten van een culturele organisatie (jaar- en 

projectbegrotingen, fondsenwerving en verantwoording, verslaglegging, etc.) 
• Je bent zelfstandig, besluitvaardig, initiatiefrijk en sociaal 
• Affiniteit met De Kift is een pré  



Taken 

• Opstellen aanvraag meerjarige subsidie periode 2021-2024  
• Contact onderhouden met het Fonds Podiumkunsten 
• Aansturen medewerkers 
• Initiëren en aanjagen verschillende projecten  
• Diverse vergaderingen voorbereiden en bijwonen (band, dagelijks bestuur, algemeen 

bestuur) 
• Contact met externe partners onderhouden (boekers, distributie, leveranciers, 

artistieke samenwerkingspartners, vrijwilligers, etc.) 
• Contact en informatievoorziening bandleden (updates projecten, planning, concerten, 

beschikbaarheid, functioneringsgesprekken, etc.) 
• Diverse bureauwerkzaamheden: bestellingen webshop, mail en post bijhouden en 

beantwoorden, kas tellen, factureren & declaraties verwerken, website bijhouden, 
loonregistratie, Buma Stemra, SENA  

Wat biedt De Kift? 

• Een contract voor een jaar, met de intentie tot verlenging (afhankelijk van de 
voortzetting van de subsidie) 

• Een prettige, inspirerende werkomgeving in Koog aan de Zaan 
• Veel ruimte voor initiatief en zelfstandigheid binnen een kleine organisatie 
• Flexibele werkplek, mogelijkheid om deels thuis te werken 
• Salaris van €2269.97 bruto op basis van 32 uur (afwijkend aantal uren is 

bespreekbaar) 
• Lunch, werklaptop, regelmatig vrijdagmiddagborrel 

Procedure 

Stuur je sollicitatie voor 7 april naar info@dekift.nl Voor meer informatie over de functie neem 
je contact op met Sanne den Adel via info@dekift.nl / 06-10510888. De gesprekken vinden 
plaats in de week van 15 april.  

Stichting Moer-Staal hanteert de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit 
en streeft bij de samenstelling van haar bestuur en organisatie naar een evenwichtige 
afspiegeling van de maatschappij. Mensen met een migratie-achtergrond worden 
nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.  
 

 


