Nishant Bhola is choreograaf en artistiek leider van het naar hem genoemde
professionele
dansgezelschap Nishant Bhola | World of dance. Nishant maakt professionele
sociaal-artistieke projecten en voorstellingen voor een breed publiek van alle
leeftijden en alle culturele achtergronden. Hij kiest er bewust voor om projecten te
creëren waarin hij universele en actuele thema’s aan de orde stelt. Zijn persoonlijke
ervaring als Indiase migrant in de Nederlandse samenleving is zijn inspiratiebron. Een
thema dat hij steeds vertaalt in zijn projecten is insluiting of uitsluiting. Wat betekent
het voor een mens om er niet bij te horen? Wat doet dat met je?
Hoe ga je daarmee om? In het werk van Nishant ligt een sterke focus op de
menselijke identiteit binnen een veelheid aan culturen en op de mentale en
emotionele ruis die volgens Nishant ontstaat als verschillende culturen in één
persoon samenkomen. World of Dance is gevestigd in Roosendaal
World of Dance staat aan het begin van nieuwe ontwikkelingen.
Recent is een meerjarenaanvraag 2018-2019 door het bkkc gehonoreerd.
In die meerjarenaanvraag beschrijft World of Dance hoe het gezelschap zich de
komende periode wil ontwikkelen tot een (h)erkend professioneel en maatschappelijk
betrokken dansgezelschap. Zie http://www.worldofdance.nl/
Voor het mede-realiseren van die nieuwe aanpak zoekt World of Dance:
Een zakelijk leider (M/V) die op een passievolle en doortastende manier onderdeel
wordt van World of Dance, met name voor het voorbereiden en aansturen van
organisatorische, productionele en zakelijk/ﬁnanciële aspecten van World of Dance.
World of Dance wil graag een medewerker die snel en effectief werkt, die sterke
sociale vaardigheden heeft en die in staat is het bedrijf World of Dance te runnen. De
zakelijk leider wordt de verbindende schakel tussen de artistiek leider, het bestuur en
het team van de freelancers van World of Dance. Hij/zij is ook het 1e aanspreekpunt
voor de partners en ﬁnanciers van het gezelschap. Samen met de artistiek leider
creëert de zakelijk leider organisatorisch en ﬁnancieel de optimale omstandigheden
voor het werk van World of Dance.

Het gaat om een freelance afspraak voor ±16 uur per week t/m december 2019.
Tot het takenpakket behoren:
• Organiseren en beheren van automatiseringsprocessen, waaronder de interne
•
•
•
•
•
•
•

planning
Voorbereiden en uitvoeren personeelsbeleid
Ontwikkelen, beheren en borgen van de administratieve procedures
Voorbereiden en (laten) maken van jaarbegroting en jaarrekening
Operationeel aansturen van de ﬁnanciële administratie, waaronder
contractafhandeling met werknemers en externe partijen
Voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen bij overheden, publieke en
particuliere fondsen
Initiëren en onderhouden van zakelijke relaties met opdrachtgevers,
Voorbereiden en afsluiten van samenwerkings- en/of uitkoopcontracten met
partners, podia en festivals

Functie-eisen
• Ten minste hbo-niveau en gedegen ﬁnanciële kennis
• Liefst minimaal 2-3 jaar ervaring in vergelijkbare functie
• Sterke afﬁniteit met kunst en cultuur
• Service gericht en communicatief sterk
We zien het liefst dat je als zzp’er bij ons werkt, de honorering daarvan bespreken we
graag met je.We overleggen graag met de te benoemen kandidaat wanneer deze zijn/
haar de benodigde werkzaamheden kan starten
Inlichtingen;
Voor inlichtingen over de functie kun je terecht bij:
Nishant Bhola gsm +31 6 47 43 20 86
Reacties graag via motivatie + cv vóór 22 juni 2018 sturen naar
nishant@worldofdance.nl

