
 
 

Vacature: Voorzitter (m/v/x) van het Organiserend Comité 

 

Stichting Zenobia heeft als doel onderzoek naar oost-west verhoudingen in de Mediterrane 

wereld te ondersteunen. Dit doen wij onder andere door middel van het organiseren van ons 

jaarlijkse Zenobiacongres in het najaar in Amsterdam en de Zenobialezing in het voorjaar in het 

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daarnaast organiseren we verschillende andere 

activiteiten en publiceren we boeken die passen binnen de doelstelling van de Stichting. Op het 

moment zoekt de Stichting Zenobia een nieuwe voorzitter voor het Organiserend Comité. 

 

Als voorzitter van het Organiserend Comité organiseer je samen met een enthousiaste groep 

mensen het jaarlijkse Zenobiacongres. Hierbij werk je samen met het bestuur van de Stichting. 

Op het congres belichten onderzoekers en artiesten ieder jaar een ander thema (vaak een stad 

of persoon) vanuit oostelijk en westelijk perspectief, door de hele geschiedenis heen: van de 

Oudheid tot het hier en nu. Het thema van het congres in 2020 is Venetië; de rivier de Nijl, de 

Perzische koning Xerxes, de stad Jeruzalem, het eiland Sicilië, de profeet Mohammed, en de 

Romeinse keizer Augustus zijn de afgelopen jaren op onze congressen aan bod gekomen.  

 

Wat ga je doen? 

• In samenspraak met het bestuur inventariseer je wat gedaan moet worden in de 

maanden voorafgaand aan het congres (denk aan het samenstellen van het programma 

tot aan het drukken en verspreiden van posters); 

• Je verdeelt de verschillende taken onder de leden van het Comité; 

• Je houdt de vinger aan de pols door regelmatig te vergaderen met het Organiserend 

Comité; 

• Je evalueert na afloop van het congres wat goed ging en wat beter kan; 

• Tijdens de dag zelf ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor een goed 

verloop van het congres. 

 

Wie ben jij? 

• Je bent sociaal vaardig en kunt goed samen werken; 

• Je hebt ervaring met leiding geven of aantoonbare, vergelijkbare kwaliteiten; 

• Je kunt goed prioriteiten stellen en het overzicht bewaren; 

• Het lijkt je interessant om te zien wat er bij het organiseren van een congres komt 

kijken; 

• Affiniteit met de cultuur en geschiedenis van het Mediterrane gebied is een pré. 

 

Wat bieden wij? 

• Leiding geven aan de organisatie van een congres; 

• Inzicht in de organisatie van een ANBI-stichting; 

• Samenwerken met een enthousiaste groep mensen; 

• Uitbreiding van je eigen academisch en museaal netwerk; 



• Let op het betreft onbetaald vrijwilligers werk! 

 

De functie is in beginsel per direct.  

 

Voor meer informatie over onze stichting zie www.stichtingzenobia.nl 

 

Interesse of vragen? Stuur je reactie voor 28 februari naar: 

info@stichtingzenobia.nl 
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