
 

 

 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse industriële 
bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële Rijksmonumenten gelegen 
langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & 
innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het 
theater of de popzaal, een historische wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een 
boottocht, een bezoek aan het innovatiecentrum, tot een beurs, een trouwerij of een festival. 

 

 
Per 1 september 2020 hebben wij een vacature voor een  

 
Directie-assistent (m/v, 24-28 uur/week) 

 
Het DRU Industriepark acteert op diverse werkgebieden, uiteenlopend van onderwijs, cultuur en 
toerisme tot horeca en innovatie. De directie-assistent is verantwoordelijk voor het ondersteunen en 
assisteren van de directie bij alle voorkomende werkzaamheden binnen deze verscheidenheid aan 
werkgebieden. De focus ligt hierbij op: 
 

 het notuleren van (bestuurs)vergaderingen 
 het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen  
 het opstellen van jaarverslagen, beleidsplannen en notities 
 het verwerken van allerhande correspondentie 
 het aanvragen en afwikkelen van subsidies 
 het aanvragen en afwikkelen van vergunningen  
 het opstellen en uitvoeren van het theaterprogramma, inclusief contractafwikkeling en facturatie 

(met het doel om deze taken op termijn volledig over te nemen) 
 het opstellen en uitvoeren van het expositieprogramma 
 het uitvoeren van regiediensten tijdens voostellingen/evenementen 

 
 
Wij zoeken een directie-assistent  

 met HBO/WO werk- en denkniveau  
 met uitstekende schrijfkwaliteiten en beheersing van de Nederlandse taal 
 met affiniteit met theater en/óf een aan de podiumkunsten gerelateerde opleiding 
 die ervaring heeft met notuleren van vergaderingen en het opstellen van beleidsnotities 
 die goed zelfstandig kan werken 

 
Aantoonbare werkervaring is voor deze functie niet nodig. Wél de bereidheid en de potentie om je te 
ontwikkelen binnen de diverse taken en werkgebieden waar de directie van het DRU Industriepark op 
acteert. Bij goed functioneren is doorgroei naar de functie van directiesecretaris een optie. 
 
 
Wij bieden  
Een groeifunctie in een bruisende organisatie waar cultuur, toerisme, zakelijke markt en evenementen 
elkaar versterken. Wij bieden bij aanvang een starterssalaris. Daarnaast ontvangt je een passe-
partout voor alle culturele activiteiten in onze zalen.  
 
 
Informatie 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 27 juni 2020 sturen aan DRU Industriepark, t.a.v. Juliëtte Hofman 
(Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of juliette.hofman@dru-industriepark.nl). Voor meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen via 0315-200150. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 


