Organisatie:
Functie:

Kloppend Hert vzw
Productieleider voor de jongerenwerking “Jong Gewei” en
voor de productieperiode en tournee van de voorstellingen

De productieleider is verantwoordelijk voor een gestroomlijnde
organisatie, planning, productie en communicatie met alle betrokken
partijen.
Dit houdt in:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

planning van o.m. werkdagen en werkweken van Jong Gewei en ook van
repetities en speelreeksen voor de jaarlijkse productie van Kloppend Hert.
opmaken draaiboek werkweken en toonmomenten van Jong Gewei en van
de laatste rechte lijn en première van de jaarlijkse productie van Kloppend
Hert
regelmatig overleg met artistieke equipe, de coaches, de partners en met
de artistieke leiding, de technische ploeg en alle betrokkenen voor de
jaarlijkse productie.
coördinatie en opvolgen van afspraken met alle partners
organisatie van vervoer, overnachtingen, catering bij de voorstellingen
opvolging van de speellocaties in overleg met de technische
verantwoordelijke
budgetbeheer in overleg met de zakelijke leider
vragen van partners beantwoorden per mail of via overleg
algemene supervisie over de begeleiding van de jongeren en de afspraken
met de coaches van Jong Gewei
inlassen van evaluaties met de coaches in overleg met de artistieke ploeg

Profiel/Vaardigheden:
Je bent:
•
•
•
•
•
•
•

sterk in plannen en organiseren
alert voor aanpassingen in plannen
sterk in opvolgen van gemaakte afspraken met partnerorganisaties
een gedreven teamworker
praktisch ingesteld, creatief en oplossingsgericht
flexibel en volhardend
in het bezit zijn van een rijbewijs B

Je hebt:
•
•

grondige kennis van word & excel
een grote betrokkenheid bij de aard van de organisatie

•

goede kennis van Engels en Frans

Pluspunten:
•
•

je hebt werkervaring als productieleider
je bent vertrouwd met de (Gentse) culturele sector.

Wij bieden
•
•
•
•

een halftijds contract van onbepaalde duur.
een loon volgens PC 304 CAO podiumkunsten niveau A met aangepaste
anciënniteit
variabele uurrooster
een aangename, ontspannen werksfeer zowel met jongeren als met
ervaren podiumkunstenaars.

Sollicitatiebrieven + CV’s worden verwacht ten laatste 15 juni bij volgende
mailadressen:
haideraltimimi@gmail.com
brigitte.mys@gmail.com

