
 

 

 

 

 

LUX is het grootste arthouse van Europa midden in hartje Nijmegen. We willen 365 dagen per 

jaar een breed scala aanbieden van films, theater- dans- en muziekvoorstellingen, debatten, 

evenementen en festivals in allerlei combinaties, zowel in aanbod als in eigen producties.  

Spraakmakende en vernieuwende programma’s waarmee we in 2019 ruim 275.000 mensen 

wisten te raken. Uitnodigend en uitdagend. Ontwikkeld en gerealiseerd door een bevlogen team 

van programmamakers, technici en producenten. 

 

LUX wil hoofden en harten van mensen in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, 

inspireren en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam.  

 

TWEE MANAGERS LUX 

 

Voor het Managementteam van LUX zoeken we twee nieuwe ambitieuze managers: 

 

 

Voor het bedrijfsbureau voor ca. 28 uur per week 

& 

Voor de programmering voor ca. 32 uur per week 

 

 

 

 

LUX zoekt: 

 

We zoeken echte managers met liefde voor LUX en affiniteit met kunst en cultuur, een gezond 

gevoel voor humor, die coachend leidinggeven en ervaring hebben met werken met inhoudelijk 

professionals. Je bent een pur sang bruggenbouwer en verbinder ofwel de spin in het web die 

ervoor zorgt dat jouw inhoudelijk ervaren professionals maximaal tot hun recht komen. Je hebt 

daarbij affiniteit met zowel inhoud als de technische en organisatorische kant van het vak. Je 

bent analytisch sterk, initiatiefrijk en flexibel, hebt goed oog voor mensen en daardoor in staat om 

verandering vorm te geven en de organisatie daarin mee te krijgen.  

 

Als manager Bedrijfsbureau stuur je op processen, je hebt oog voor dynamiek in samenwerking 

en weet mensen mee te krijgen. Je staat voor de doorontwikkeling de teams van HR, financiën, IT 

en facilitair. We zoeken een verbinder die de ideeën van deze teams vertaalt naar een heldere en 

haalbare aanpak voor LUX. Je komt waarde toevoegen door vanuit kennis, ervaring en een 

objectieve blik ook zelf creatieve ideeën in te brengen met name vanuit de HR-optiek. Je bent lid 

van het managementteam en kan daardoor bijdragen aan de totale beleidsontwikkeling van LUX.  

 

Als manager Programmering heb je natuurlijk ook oog voor processen en ben je de spin in het 

web die overkoepelend kan denken en de verbinding kan leggen tussen programma, techniek en 

productie, als ook de link legt naar marketing, publieksdienst en horeca. Een scherpe denker die 



niet zelf invult maar de professionals in de teams stimuleert, die uitdaagt waar kan en mogelijk 

maakt waar nodig. Iemand die de teams ondersteunt in het realiseren van haar inhoudelijke 

doelstellingen. We zoeken een verbinder die in kansen denkt, de lijn filtert uit de ambities en 

teams helpt de ideeën te vertalen naar een heldere en haalbare aanpak voor LUX. Je bent lid van 

het managementteam en kan daardoor bijdragen aan de totale beleidsontwikkeling van LUX.  

 

 

LUX biedt: 

• Werken in een dynamische omgeving waarin vernieuwing centraal staat 

• Toegang tot ons rijke culturele programma in de mooiste stad van Nederland 

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

een 39-urige werkweek) 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

 

Interesse in LUX? 

 

LUX laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful 

People. René Burgler, Partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over de functie-

eisen/of sollicitatieprocedure. Je kunt contact met hem opnemen per mail 

r.burgler@colourfulpeople.nl of via WhatsApp op nummer 06 2857 5436.  

 

Tot 2 januari 2022 kan je je brief en cv (beide in PDF) uploaden via www.colourfulpeople.nl  

De digitale preselectiegesprekken bij Colourful People zijn op 6 en/of 7 januari. 

De 1e ronde gesprekken bij LUX zijn op 11 januari en de 2e ronde op 13 januari. 

We zijn voornemens de procedure in januari af te ronden. 

 

 

Informatie over LUX 

 

Hier hyperlinks naar  

 

1. Over LUX 

2. Organogram 

3. Meerjarenplan/ambities 

 

 

 

 

https://www.lux-nijmegen.nl/stichting-lux/
https://www.dropbox.com/s/fc0tu5waq3ldm3c/organisatiestructuur.pdf?dl=0

