
 
 
 
 
 
 
Young Urban Achievers (YUA)  

zoekt per direct een directeur ad interim (minimaal 6 maanden) 
 

 
Branche:  non-profit / culturele sector 
Opleidingsniveau: universitair / hbo  
Dienstverband:   tenminste 6 maanden, 20 uur per week (op zzp-basis) 
Salaris:   € 1.500 per maand (incl. btw), op basis van 20 uur per week 
 
Stichting Young Urban Achievers (YUA) brengt initiatiefrijke jongeren in (post)-conflict gebieden 
bij elkaar en stimuleert en faciliteert hen in het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap. 
YUA richt zich op regio’s met een beperkt arbeidsperspectief voor jongeren en in het bijzonder 
op stedelijke projecten. YUA stelt kennis, internationale ervaring en toegang tot fondsen ter 
beschikking. De projecten van YUA worden gerund volgens het Amsterdamse Kriterion-model: 
volgens een platte structuur en zonder winstoogmerk. Momenteel lopen er projecten in 
Sarajevo (Bosnië & Herzegovina), Monrovia (Liberia) en Ramallah (Palestina). In 2011 opende 
arthouse bioscoop Kriterion Sarajevo haar deuren, die sindsdien volledig door lokale jongeren 
wordt gerund. Kriterion Monrovia staat gepland om in de zomer van 2019 open te gaan en in 
Ramallah zijn de plannen in ontwikkeling. YUA is een jonge en idealistische organisatie die nauw 
samenwerkt met de Amsterdamse Kriterion projecten. 

YUA zoekt per direct een parttime interim-directeur die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van het algemeen en financieel beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering van de stichting. Hij/Zij 
werkt nauw samen met de Nederlandse projectcoördinatoren en is eindverantwoordelijk voor 
de coördinatie van projecten vanuit YUA, voor het onderhouden van de externe contacten en de  
fondsenwerving. De directeur rapporteert aan en overlegt met het bestuur van YUA.  

Wij vragen: 
- HBO/Academisch (denk)niveau. 
- Ervaring met het initiëren van beleid en het leggen en onderhouden van contacten met 

externen. 
- Ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap en financieel management. 
- Ervaring in projectmanagement. 
- Ervaring op het gebied van cultural governance en organisatieprocessen. 
- Inspirerend leidinggevende kwaliteiten ter aansturing van het team van YUA en ter 

motivatie van lokale projectorganisaties. 
- Affiniteit met cultuur en interculturele uitwisseling.  
- Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking.  
- Vaardigheden op het gebied van fondsenwerving. 
- Vaardigheden op het gebied van PR en communicatie. 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 

 



Wij bieden: 

- Een salaris van € 1.500 per maand (incl. btw), op basis van 20 uur per week. 
- Een contract voor tenminste 6 maanden (op zzp basis). 
- Een werkplek op het kantoor aan het Timorplein te Amsterdam. 
- Een internationaal netwerk in de cultuur en/of maatschappelijke sector. 
- De mogelijkheid om een kleine organisatie met grootse idealen te runnen. 
- De mogelijkheid om onderdeel uit te maken van een jong en gedreven team. 

Voor meer informatie over de werkwijze en projecten van YUA zie www.yuafoundation.org. 
Sollicitaties, voorzien van CV en motivatie, kunnen uiterlijk tot en met vrijdag 9 november a.s. 
per e-mail ingediend worden t.a.v. Mechtild van den Hombergh, voorzitter bestuur YUA: 
vacature@yuafoundation.org.  
Eventuele vragen over de vacature kunnen ook per e-mail naar dit adres gestuurd worden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


