
 WAT IS STICHTING ROEM?

Stichting ROEM is een multidisciplinair kunstenaarscollectief uit Leiden. ROEM bestaat uit beeldend kunstenaars, schrijvers, 
grafisch ontwerpers, illustratoren, een product designer en fotograaf in de leeftijd 18 - 30 jaar. Stichting ROEM heeft als 
hoofddoel het belang van kunst in de samenleving te onderstrepen. Onder het mom van ‘ga niet weg maar voeg iets toe’ 
hoopt Stichting ROEM een omgeving in Leiden te realiseren waar jonge makers kunnen werken aan hun eigen 
professionalisering. Het ontwikkelen van nieuwe en bestaande vaardigheden en de organisatie van spannende exposities 

en initiatieven staat centraal. Daarnaast neemt Stichting ROEM verscheidene opdrachten aan, van de ontwikkeling van een 
nieuwe huisstijl tot het verzorgen van een creatieve invulling op evenementen.. 

 ROEM ZOEKT HR-MANAGER!

Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar van €150 per maand.

ROEM is op zoek naar een HR-manager die Stichting ROEM  kan assisteren bij de interne communicatie en organisatie. 
De HR-manager is het aanspreekpunt voor alle 14 makers, behoudt het overzicht binnen de diverse projecten en 

organiseert werkbesprekingen. Daarnaast is de HR-manager verantwoordelijk voor contractuele zaken en reglementen, 
het organiseren van feestelijke momenten gedurende het jaar en draag je bij aan het aanschrijven van fondsen. 
De HR-manager vormt samen met Karl Karlas (Projectmanagement), Anna van Duijn (Externe Communicatie, Opdrachten & 
Acquisitie en Atelier), Vita Kiewiet de Jonge (Marketing & Branding en ROEM & Ontwikkeling) en Isabelle Schippers (Financiën 
en Bestuurszaken) de directie binnen Stichting ROEM.

 WIE ZOEKEN WIJ?

JIJ...

• Bent positief ingesteld en bent graag de spil in het web.
• Hebt affiniteit met kunst en de stad Leiden.
• Hebt ervaring met het organiseren van evenementen. Of dit nu een expositie is of een kerstdiner, je draait je hand er 

niet voor om.
• Communiceert helder en bent betrokken.
• Signaleert hoe het met de kunstenaars en Stichting ROEM gaat.
• Denkt mee over kruisbestuiving tussen makers en organisaties of bedrijven.
• Schrijft foutloos Nederlands en weet informatie goed en bondig over te brengen.
• Bent beschikbaar op woensdagavonden voor werkbesprekingen.

 WAT BIEDT STICHTING ROEM?

• Stichting ROEM biedt een hoop gezelligheid, creativiteit en mogelijkheden tot ontwikkeling. 
• Je leert veel creatievelingen kennen in de stad Leiden en vergroot je artistieke netwerk. 
• Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Als jong kunstenaarscollectief staat samenwerking en het realiseren van 

nieuwe ideeën voorop. 
• Een prachtig atelier op de Haagweg in Leiden. 
• Een vrijwilligersvergoeding van €150 per maand. 

 OVERIGE INFORMATIE & SOLLICITEREN

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil jij onze nieuwe HR-manager worden?  

 

Je kunt je sollicitatie vóór 23 januari 2021 insturen (voorzien van een CV en motivatie) naar: roemleiden@gmail.com 
Enthousiast, maar toch nog vragen? Neem dan contact op met Karl Karlas via roemleiden@gmail.com.
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