
CODA-functieprofiel – Vakspecialist Projectleider tentoonstellingen 
 
Team 
Je maakt deel uit van het team Publiek en ontvangt leiding van de Manager Bedrijfsvoering. 

 
Jouw functie  
Als Projectleider tentoonstellingen ben je verantwoordelijk voor de totale coördinatie van 

de planning en het realiseren van tentoonstellingen. Je bent procesbegeleider en 

organisator van de vaststelling van het concept tot de realisatie. De projectleider is 

verantwoordelijk voor de planning en organisatie van tentoonstellingen, maar heeft geen 

inhoudelijke rol. 

 
Takenpakket en resultaten 

• Je geeft leiding als meewerkend voorvrouw/-man aan de leden van het projectteam; 

• Je bent verantwoordelijk voor de procesbewaking rondom de realisatie van 

tentoonstellingen: sturing projectteam, budgetbeheer, planning, bewaking 

afspraken en controle daarop, terugkoppeling naar de opdrachtgever en het 

management; 

• Je bent aanspreekpunt voor externe projectleiders, gastconservatoren, vormgevers 

etc.; 

• Je bent de communicatieschakel naar externe partijen die ingezet worden rond de 

inhoudelijke realisatie van tentoonstellingen; 

• Je hebt een ondersteunende rol bij de procesbegeleiding van 

tentoonstellingsconcepten en bij het naar CODA halen van bestaande 

tentoonstellingen; 

• Je verzorgt de inventarisatie van en bij overname en plaatsing; 

• Je besluit over de inzet van tentoonstellingshardware; 

• In samenwerking met en onder coördinatie van de Fondsenwerver van CODA, ben je 

medeverantwoordelijk voor het aanvragen van fondsen; 

• Je neemt op basis van de tentoonstellingsprogrammering in relatie tot de 

jaarplanning besluiten over uitgifte en inzet van tentoonstellingsmaterialen. 

 
Interne en externe contacten  

• Je hebt o.a. extern contact met opdrachtgevers, gastconservatoren, vormgevers en 

leveranciers; 

• Je hebt intern contact met medewerkers in het team en functioneel contact met 

collega’s uit andere teams.  

 
Kennis en vaardigheden  

• Afgeronde hbo-opleiding; 

• Kennis van procesbegeleiding; 

• Kennis van en vaardig in projectmatig werken; 

• Ruimtelijk inzicht. 

 
 
 



Functiecompetenties 

• Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en weet daar ook 
naar te handelen;  

• Je bent stressbestendig en een goede planner en organisator, ook van je eigen werk. 

Je bepaalt op effectieve wijze welke doelen en prioriteiten er zijn en je weet de 

benodigde tijd, acties en middelen zo te plannen dat de gezamenlijke doelen bereikt 

worden. Je durft collega’s en externen aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden; 

• Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en kunt goed onderhandelen;  

• Je bent communicatief, kunt goed luisteren en je bent in staat ideeën en meningen 

over te brengen in een taal en toon die voor anderen begrijpelijk zijn. Je weet deze 

bovendien helder te presenteren en af te stemmen op je doelgroepen. Je kunt je 

plannen goed beschrijven, zowel mondeling als in schriftelijke plandocumenten of 

tijdens presentaties in correct en begrijpelijk Nederlands en Engels. 

• Je kunt goed samenwerken en je hebt ervaring met projectmatig werken. Ook kun je 

de invloed van werkzaamheden/activiteiten op andere onderdelen van de 

organisatie goed inschatten; 

• Je gaat makkelijk nieuwe contacten aan en bent een goede netwerker. 

 
Ontdek het CODA DNA (dit omvat kerncompetenties en transitiecompetenties): www.coda-
apeldoorn.nl/dna. 
 
Functie is gewaardeerd in schaal 8. 
 
Vastgesteld d.d. 29 juli 2021.  
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