Theater de Schalm is een middelgroot theater in Veldhoven met 2 zalen (480 / 185 stoelen), circa 170
professionele voorstellingen en een scala aan andere culturele activiteiten per jaar. Ook wordt het
theater veelvuldig ingezet voor scholen, verenigingen en zakelijke evenementen.
De Schalm werkt intensief samen met de andere culturele instellingen in Veldhoven en de regio
Brainport.
Vanwege beëindiging van de zittingstermijn zoekt de Raad van Toezicht opvolging voor

2 toezichthouders
In algemene zin heeft u:
• Affiniteit met het theater;
• Een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
• De kwaliteit om snel inzicht te verwerven en hoofdlijnen van beleid te beoordelen;
• Voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van
de raad van toezicht;
• Toegang tot een relevant netwerk dat ten bate van Theater de Schalm kan worden ingezet;
• Een HBO+ of academisch niveau van denken.
Gevraagde specifieke expertise
Gezien de samenstelling van de huidige RvT, gaat de voorkeur uit naar
expertise op het gebied van diversiteit, innovatie in de cultuursector of als uitvoerend
podiumkunstenaar.
Het is een pré, wanneer u tevens affiniteit heeft met de onderwijssector en/of kennis heeft over
jongerenbewegingen in de samenleving.
Uit de nieuw samengestelde RvT wordt ook de nieuwe voorzitter gekozen. Hiervoor zal een passende
inwerkperiode met de huidige voorzitter worden ingepland.
De RvT komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Het betreft een onbezoldigde functie.
Kijk op www.deschalm.com voor een uitgebreide profielschets.
Meer informatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen de voorzitter van de Raad van Toezicht,
de heer L. de Groot, tel 06 10885636 en/of directeur-bestuurder Sjoert Bossers 06-20249495
Selectieprocedure:
De eerste ronde selectiegesprekken staat gepland in de week van 14 september.
Er wordt gestreefd naar benoeming per 1 oktober 2020
Geïnteresseerd:
Ziet u voldoende uitdaging in deze functie en past uw kennis en ervaring bij de geschetste profielen?
Stuurt u dan uw motivatiebrief en C.V. onder vermelding van:
‘Raad van Toezicht De Schalm’ naar hrm@deschalm.com
Reageren kan tot en met 31 augustus 2020.

