
 
 

Secretaris/Event Manager (o.b.v. jaarlijkse bescheiden vergoeding) 

Functieomschrijving 
Als Secretaris/Event Manager van Ambassadors Club Nederland opereer je zelfstandig en ben je 
verantwoordelijk voor het beheer van deze culturele business club, zowel achter de schermen als tijdens 
de bijeenkomsten. Jij bent voor alle partijen het eerste aanspreekpunt, zorgt ervoor dat de deelnemers 
zorgeloos kunnen genieten en de avonden op rolletjes verlopen. Van tevoren heb je de bijeenkomsten tot 
in detail voorbereid en heb je nauw contact onderhouden met de culturele instellingen, waardoor 
verrassingen op de avond zelf uitblijven. 

 

Werkzaamheden: 

• Jaarlijkse programmering: ideeën aandragen (voor een breed cultureel aanbod), overleg bestuur, 
contacten onderhouden culturele instellingen/restaurants, programma plannen, voorbereiden en 
uitwerken tot een presentatie. 

• Deelnemersvergadering (1x per jaar): voorbereiden, presenteren, verslag leggen. 

• Bestuursvergaderingen (2x per jaar): voorbereiden, verslag leggen. 

• Organisatie bijeenkomsten (1x per maand): contact met culturele instellingen, 
restaurants en deelnemers, gastvrouw tijdens de bijeenkomsten, financiële afwikkeling, 
aftersales. 

• Werving van deelnemers,  informatievoorziening, contact onderhouden. 

• Deelnemersadministratie: aanspreekpunt voor deelnemers, facturatie, organisatie 
Ledenjuweeltjes, smoelenboek. 

• Website: content management. 

Tijdsbesteding 
Deze functie neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag. 

 
Jouw profiel 
Je woont in de Randstad, hebt affiniteit met de culturele sector en organiseren zit in je bloed. Jij bent 
punctueel en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je gastvrij, 
representatief en welgemanierd. Van nature heb je een professionele en servicegerichte houding. Goede 
beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Kennis van culturele voorstellingen is een pré. 

 
Wat bieden wij? 
Afwisselende taken binnen een toonaangevend netwerk die jou de mogelijkheid biedt een breed scala 
aan culturele voorstellingen bij te wonen. Een verrijking voor je CV, je netwerk en je persoonlijkheid. 

 
Beschikbaar 
Per direct voor onbepaalde tijd. 

 
Over Ambassadors Club Nederland 
Ambassadors Club Nederland biedt een exclusief platform waar directeuren, managers, eigenaren en/of 
bestuurders uit het bedrijfsleven alsmede in het openbaar bestuur en andere instellingen elkaar kunnen 
ontmoeten om met hun opgebouwde kennis en ervaring culturele instellingen te ondersteunen. Deze 
uitwisseling van kennis komt tot stand tijdens ontvangsten die Ambassadors Club Nederland organiseert 
bij de nationale culturele instellingen. Tegelijkertijd dienen deze evenementen vanzelfsprekend voor de 
versteviging van de onderlinge contacten van de deelnemers. Voor meer informatie bekijk onze website 
www.ambassadorsclubnederland.nl 

 

Contactgegevens 
Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV inclusief motivatiebrief en foto ter attentie van Martin van 
Pernis naar info@ambassadorsclubnederland.nl. Eventuele vragen kunnen tevens per mail gesteld worden. 
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