
 

 

 

 

 

LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, 

cultuur en media. We bieden een kritisch platform en een aantrekkelijke plek met spraakmakende 

programma’s op het gebied van film, debat en podiumkunsten. LUX wil haar publiek inspireren tot 

anders kijken. Dat doen we door een onderscheidend cultureel programma te bieden dat nieuwe 

perspectieven aanreikt.   

 

Wij zijn op zoek naar een 

 

MANAGER PROGRAMMA  
24 uur per week 

 
 

We zoeken een bevlogen manager die onze programma-afdelingen inspireert, faciliteert en met 

elkaar verbindt . Daarnaast sla jij de brug tussen de programmamakers en de operationele 

afdelingen zoals financiën, personeelszaken, marketing, productie, publieksdiensten en horeca.  

We zoeken een verbinder die kansen ziet en deze weet te vertalen. Je maakt onderdeel uit van 

het management team en bent medeverantwoordelijk voor het beleid en de strategie van LUX.  

Je bent de verbinder tussen de afdeling Programma en de operationele afdelingen.  

 

 

Taken en verantwoordelijkheden:  

• Je stuurt de afdelingen Film, Debat, Podium en Educatie aan  

• Je legt de verbinding tussen de verschillende programma-afdelingen 

• Je bent verantwoordelijk voor de programmabegroting, de jaarplannen en  

de hieraan verbonden beoogde resultaten.  

• Je beheert en bewaakt de programmabudgetten  

• Je werft financiële middelen voor de uitvoering van de programmering. 

• Je schrijft projectplannen om externe financiering te realiseren 

• Je onderhoudt contacten met fondsen, financiers en opdrachtgevers 

• Je initieert inhoudelijke en zakelijke partnerschappen 

• Je draagt zorg voor de afhandeling en evaluatie van programma’s en projecten 

 

Functie eisen: 

• HBO/WO werk- en denkniveau 

• Relevante ervaring in een vergelijkbare functie, met minimaal 5 jaar leidinggevende 

ervaring (aan verschillende teams is een pré) 

• Ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen 

• Sterk analytisch vermogen 

• Initiatiefrijk en flexibel 

• Goed onder druk kunnen werken (met deadlines) 

• Hands on mentaliteit 

• Ervaring met verandermanagement 

• Ervaring met managen van projecten (financieel, inhoudelijk en HR) 

• Ervaring in de cultuursector en beschikken over een relevant netwerk 



 

Wij bieden: 

• Een salaris conform loongebouw LUX, schaal 9 (range € 3.742,00 – € 5.536,00 o.b.v. 

een 39-urige werkweek) 

• Inspirerende en dynamische werkomgeving 

• Mogelijkheden om je te ontwikkelen 

• Een 12 maanden contract met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

 

Meer inhoudelijke informatie over de functie is te verkrijgen bij Pien Houthoff, directeur, via  

phouthoff@lux-nijmegen.nl.  

 

Je kunt je sollicitatie tot en met 2 februari 2020 sturen naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl  
De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden in de week van 10 februari (1e ronde) en 17 

februari (2e ronde). Wanneer je vragen hebt over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op 

met Simone Hofstee, Personeelsfunctionaris, via shofstee@lux-nijmegen.nl 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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