Wij geloven dat creatieve expressie essentieel is voor de ontwikkeling van ieder mens en ons op
weg helpt naar een sociale en betere wereld. Daarom stimuleert de Royal Talens Foundation
mensen overal ter wereld, van jong tot oud, zich creatief te uiten door middel van kunst en kleur.
Zo leveren wij onze bijdrage aan een creatieve en kleurrijke toekomst. Wij streven ernaar dat
creativiteit ons maatschappelijk leven blijft versterken en dat de mogelijkheden voor creatieve
expressie ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Inspiratie, educatie en creatie zijn
hierbij de belangrijkste pijlers. De Royal Talens Foundation werkt nauw samen met Royal Talens,
fabrikant van creatieve kleurmaterialen, en Paint a Future, een organisatie die de dromen van
kansarme kinderen uit laat komen.
Omdat wij de impact van de Royal Talens Foundation willen vergroten en de activiteiten willen
uitbouwen, zijn wij op zoek naar een:
Coördinator Royal Talens Foundation (0,4 FTE)
Uitbreiding functie naar 0,6 FTE is wellicht mogelijk in de toekomst.
Verantwoordelijkheden/Taken
• Verantwoordelijk voor de coördinatie en dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van
bestuursbesluiten
• Ontwikkelen en uitvoeren van de huidige activiteiten, zoals de samenwerking met Paint a
Future, en het initiëren van nieuwe MVO- en educatieve projecten
• Werven van donateurs en sponsoren
• Beoordeling, administratie en verwerking van sponsor- en donatieaanvragen
• Beheren en managen financiële administratie van de stichting
• Actief draagvlak creëren bij en samenwerken met de internationale filialen, distributeurs
en klanten van Royal Talens
• Samenwerken met belangengroepen en maatschappelijke organisaties
• Communicatie en PR van de Royal Talens Foundation bij diverse doelgroepen
• Beheren en managen van de kunstcollectie
Functie-eisen
• Ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Een hart voor de (internationale) non-profitsector, vooral op het gebied van
achtergestelde groepen en kinderen
• Affiniteit met kunst (tekenen en schilderen), creativiteit, cultuureducatie of
cultuurparticipatie
• Kan opereren op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en non-profit sector
• Kan zich goed uitdrukken in het Nederlands en Engels
• HBO/WO werk- en denkniveau
• 2 tot 5 jaar relevante werkervaring (aanverwante functie)
Persoonlijke kenmerken
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Proactief en ondernemend
• Zowel zelfstandig als samen kunnen werken
• Resultaatgericht
• Inlevingsvermogen in verschillende soorten mensen en culturen
• Doorzettingsvermogen
• Een goede netwerker
Heb jij interesse in deze maatschappelijk georiënteerde en ondernemende functie?
Stuur jouw sollicitatie met motivatie en cv o.v.v. “Coördinator Royal Talens Foundation” uiterlijk
30 juni 2019 naar hr@royaltalens.com. Wil je meer weten over de Royal Talens Foundation en
de inhoud van de functie, bel dan met Harold Kruis, bestuurslid Royal Talens Foundation: 0555274612.

