De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) stelt zich ten doel met kracht het militaire verhaal en
het verhaal van militairen een plek te geven in publieke discussies door zoveel mogelijk mensen de
krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk
verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons. Daartoe wordt de collectie op
aantrekkelijke en moderne wijze aan een zo groot en divers mogelijk publiek gepresenteerd.
De SKD omvat vier musea: Het NMM, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het
Marechausseemuseum. De vier musea concentreren zich optimaal op de museale processen en zij
worden voor wat betreft de bedrijfsvoering ondersteund door het centrale bedrijfsbureau. De
gehele organisatie heeft een formatie van c.a. 65 fte met daarnaast ca. 400 vrijwilligers.
Solon zoekt voor de SKD een:

Manager Bedrijfsvoering
32-36 uur per week

Als Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering van
SKD en de vier musea (centraal bedrijfsbureau) en voor het goed functioneren van de
afdelingen HR en Finance. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en maakt
deel uit van het Managementteam SKD.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor de ontwikkeling en realisatie van het bedrijfsvoeringsbeleid en bent
verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning aan de vier musea.
Je geeft leiding aan de afdelingen HR en financiën.
Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages, financieel
risicobeheer, begroting, jaarrekening en jaarverslag, planning & control cyclus. Je
werkt hierbij nauw samen met de controller.
Je zorgt voor afstemming met de accountant en de ambtenaren op het ministerie.
Je geeft leiding aan de uitvoering van het HR-beleid.
Je draagt bij aan het meerjarenbeleidsplan en je bent verantwoordelijk voor het
maken van de meerjarenbegroting.
Je initieert en ontwikkelt nieuwe projecten en diensten op het terrein van
bedrijfsvoering.

Wie ben jij?
Je hebt ervaring in een leidinggevende functie, beschikt over HBO+/WO werk- en
denkniveau bij voorkeur in een financiële richting. Je hebt een stevige persoonlijkheid en
bent een coachend leider die impact heeft. Je bent duidelijk, daadkrachtig en in staat om
medewerkers te motiveren. Je geeft ruimte en vertrouwen. Je zorgt voor een open cultuur
die gericht is op ontwikkeling en je spreekt medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden.
Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne en bent gewend om te werken in
een complex veld van stakeholders. Verder heb je affiniteit met het werkveld van Defensie.

Competenties
Kerncompetenties
• Prestatiemotivatie
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
Profielcompetenties
• Leiderschap
• Resultaatgerichtheid
• Organisatiebewustzijn
• Overtuigingskracht
• Oordeelsvorming
• Onafhankelijkheid
Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke en dynamische functie waarbij je een belangrijke bijdrage kunt leveren
met jouw kennis en ervaring aan de realisatie van de doelstellingen van deze vier mooie musea.
Werken op een prachtige locatie bij het Nationaal Militair Museum (NMM).
De functie is ingedeeld in schaal 13 van de museum CAO (maximaal € 5.913 bij fulltime
dienstverband). Je start met een jaarcontract.
Geïnteresseerd?
De Stichting Koninklijke Defensiemusea heeft de werving exclusief uitbesteed aan Solon
Management & Organisatie. Mail voor 9 september 2020 je cv met motivatie naar
vacatures@solon-net.nl.
Digitale preselectiegesprekken met Marlous Landman van Solon op 15 september.
Gesprekken bij het NMM in Soest staan gepland op 21 september en 29 september.
Een online assessment maakt deel uit van de procedure. Voor vragen over de functie kan je
contact opnemen met Marlous Landman m.landman@solon-net.nl of bel 0186-621944

