
 

        

 

Wij zoeken een Relatiemanager Corporate Partnerships  
met liefde voor cultuur (18-24 uur pw) 

 
Per 1 mei 2023 heeft MIMIK Film Theater samen met de Deventer Schouwburg een 
vacature voor een Relatiemanager Corporate Partnerships met grote liefde voor cultuur 
(18/24 uur pw). 
 
Ben jij een creatieve professional die zich vol overtuiging verbindt aan onze financiële, 
artistieke én maatschappelijke ambities? Wij zijn op zoek naar een bruisende collega die 
samen met ons een waardevolle bijdrage wil leveren aan de toekomst van de Deventer 
Schouwburg én MIMIK Film Theater.  
 
MIMIK Film + Theater én Deventer Schouwburg 
MIMIK Film Theater is het nieuwste cultuurpand in Deventer, prachtig gelegen aan de 
IJssel. Een modern filmhuis en vlakke vloer theater in één, waar je ook nog eens heerlijk 
kunt eten. De Deventer Schouwburg en MIMIK Film Theater werken intensief samen. Zo 
ook op het gebied van corporate partnerships. 
De Deventer Schouwburg is in transitie van cultuuraanbieder naar cultuurdrager. Naast 
ons gevarieerde theater- en cursusaanbod zijn wij een prachtige centraal gelegen 
eventlocatie én een gewilde plek voor culturele- en educatieve activiteiten. We bewegen 
constant mee met onze dynamische stad en de veranderende vragen uit de maatschappij. 
 
Wat ga je doen? 
We willen inspelen op de laatste ontwikkelingen; in cultureel/maatschappelijke en 
ondernemende zin. Om deze ambitie te realiseren zijn (naast aanvullende fondsen en 
particuliere gulle gevers) ook zakelijke partners nodig, waarvoor jij als onze nieuwe 
Relatiemanager Corporate Partnerships een slimme strategie kan mee ontwikkelen en 
een doeltreffende aanpak mag uitrollen. 
 
Je bent straks verantwoordelijk voor:  

 het (door)ontwikkelen, onderhouden, coördineren en realiseren van 
sponsorproposities; 

 jaarplannen en wervingsplannen;  
 het identificeren en benutten van kansen om de inkomsten uit o.a. ons 

(bedrijfs)cultuurnetwerk Nwe Mest, (strategische) partnerships en sponsoring in 
de komende jaren te vergroten;  

 het initiëren van activiteiten en campagnes gericht op het aangaan van (zakelijke) 
partnerships;  

 het onderhouden en uitbouwen van de relaties met business partners.  
 Je werkt met (financiële) targets en rapporteert regelmatig over resultaten, 

ontwikkelingen en kansen. 

 



 

 
 
 
 
 
Wat vragen wij? 

 HBO/WO werk- en denkniveau; 
 Aantoonbare ervaring met Corporate Partnerships en relatiemanagement; 
 Ervaring met opstellen begrotingen, budgetbeheer & organiseren evenementen; 
 Netwerker en verbinder;  
 In staat zijn nieuwe netwerken op te bouwen; 
 Kunnen werken met administratieve systemen als MS Office en Yesplan; 
 Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, goede en 

betrouwbare gesprekspartner voor zowel extern als intern; 
 Groot hart voor kunst en cultuur met brede maatschappelijke interesse; 
 Kennis van en netwerk in Deventer en provincie (Gelderland en Overijssel) is een 

pre. 

 
Wat bieden wij?  

 Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid. Je overlegt met directie & 
teamleider programma en valt onder de afdeling programma, productie, stad & 
innovatie. 

 Veel afwisseling in je baan met volop ruimte voor eigen ideeën, je eigen 
ontwikkeling en groei; 

 Een jaarcontract voor 18-24 uren per week (wat wil jij?) met uitzicht op verlenging 
en contract voor onbepaalde tijd. 

 Een leuke inspirerende werkplek vol met mooie voorstellingen en fijne collega’s 
bij onze dynamische organisatie; 

 Eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een salaris conform CAO Nederlandse Podia 
schaal 7 afhankelijk van ervaring (www.caonederlandsepodia.nl); 

 Pensioenopbouw die voor meer dan de helft door werkgever wordt betaald; 
 Flexibele werkweek waarbij thuis werken mogelijk is; 
 Reiskostenvergoeding; 
 Telefonievergoeding; 
 De mogelijkheid om voorstellingen gratis te bezoeken; 
 Maandelijkse themalunches, personeelsuitjes en gezellige borrels. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Interesse? 

Herken jij je in bovenstaande rol? Stuur je motivatie en CV naar HR-adviseur 
lydia@deventerschouwburg.nl. Meer informatie over de functie is op te vragen via mail 
bij Ischa Arnoldus (teamleider programma, productie, stad & innovatie) via 
ischa@deventerschouwburg.nl.  
 
 
Bi MIMIK en de Deventer Schouwburg vinden we iedereen uniek. Dat zie je in alles wat wij doen en dus ook in 
ons aannamebeleid. Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie en willen als organisaties zoveel 
mogelijk een afspiegeling van de maatschappij zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een 
kandidaat die de diversiteit binnen de teams versterkt. 


