
 
Heden zoekt voor haar kunstuitleen, galerie en winkel een  

 

Pro-actieve accountmanager voor de particuliere markt 
(m/v) 24 - 32 uur per week 

 

Functieomschrijving 
Bij Heden kan iedereen kunst kijken, huren en kopen zowel zakelijk als particulier. Heden biedt 

toegang tot de kunst van nu door het organiseren van tentoonstellingen, het verhuren en verkopen van 

kunstwerken uit haar hoogwaardige collectie en door het verzorgen van (educatieve) evenementen 

waar wij kunstliefhebbers ontmoeten en zij elkaar. 

  

Als accountmanager particuliere markt ben je verantwoordelijk voor de omzet uit de drie 

omzetgebieden kunstuitleen, galerie en winkel. Je verhuurt en verkoopt kunstwerken en design-

artikelen. Jij koopt winkelartikelen in en zorgt ervoor dat de presentatieruimtes aan de Denneweg een 

levendige ontmoetingsplaats zijn waar mensen makkelijk naar binnen lopen en zich welkom voelen. Je 

werkt  nauw samen met de manager particuliere markt en events en je zorgt voor een continue aanwas 

van nieuwe relaties.  

 

Kom jij Heden helpen met het wegnemen van drempels voor de kunst?  

 

Onze ideale accountmanager: 

 Heeft een passie voor kunst en design  

 Kan visie ontwikkelen 

 Heeft commercieel inzicht, is proactief en resultaatgericht 

 Is communicatief en kan zowel goed samen- als zelfstandig werken 

 Is klantgericht en heeft een dienstverlenende instelling en ‘hands-on’ mentaliteit  

 

Functie eisen 

 HBO werk- en denkniveau. Opleiding (bij voorkeur) Small Business en            

Retailmanagement of vergelijkbare opleiding 

 Kennis van en aantoonbare affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en design  

 Aantoonbare ervaring in accountmanagement in een creatieve omgeving 

 Aantoonbare ervaring met het behalen van outputresultaten. 

 Je bent in staat om fysieke werkzaamheden te verrichten.  

 Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels. 

 

Wat wij bieden: 

 Een dienstverband van 24 tot 32 uur per week (woensdag t/m zaterdag, zo nu en dan ook ’s 

avonds en op zondag)   

 Een samenwerking van een jaar met mogelijkheid tot verlenging 

 Salaris tussen € 2089 - € 3042 bruto p.m.(schaal 8 o.b.v. 36 uur) 

 Een bijzonder uitdagende en vooral ondernemende functie in een enerverende kunstmarkt 

Interesse? 

 Meer informatie over deze functie bij Dorith Schultz, 070-3465337, dorith@heden.nl 

 Stuur je CV en een korte motivatie waarom jij onze ideale kandidaat bent voor 30 juni a.s. 

naar: Jacko Brinkman, directeur Heden, emailadres jacko@heden.nl 

 Aanvang van de functie is 1 oktober a.s. 
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