Rijnstad zoekt voor cultureel poppodium Willemeen een

Productie Coördinator
12 tot 16 uur per week

Werk jij graag met jongeren en ligt jouw hart bij het regelen van alle praktische zaken rondom
livemuziek? Hou je van popmuziek en subculturen én onderschrijf jij de verbindende kracht van
kunst en cultuur voor welzijn en ontwikkeling voor jongeren? Dan is dit jouw baan!
Over Willemeen
Willemeen is hét Arnhemse subculturele poppodium met een unieke combinatie van cultuur en
welzijn. Het is een podium met niche programmering in de breedste zin en een plek waar
(kwetsbare) jongeren worden begrepen, elkaar ontmoeten en ondersteund worden door
jongerenwerkers. Willemeen biedt een veilige en inspirerende ontwikkelingsplek, waar jongeren
aansluiting vinden in subculturen, in aanraking komen met niches in de popmuziek, kennismaken
met verschillende cultuurvormen, hun talenten ontdekken en zich verder ontwikkelen.
De jongeren zelf en andere vrijwilligers staan aan de basis van alle werkzaamheden en
activiteiten. Willemeen doorloopt een transitie waarin de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur
heringericht worden en zo beter aansluiten op de verbreding van het programma-aanbod en de
ontwikkelplannen voor de komende jaren. In de kern staat Willemeen voor een subcultureel
podium waar (pop)cultuur jongeren verbindt, inspireert en ontwikkelt.
Over Rijnstad
Rijnstad is de maatschappelijke organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in
Arnhem en omgeving met ruim 150 medewerkers en circa 800 vrijwilligers. Rijnstad draagt bij
aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te
versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te
spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We bieden dienstverlening op maat
en dichtbij de mensen.

Wat ga je doen?
•

Als productie coördinator ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden ter voorbereiding,
ondersteuning en uitvoering van alle producties / activiteiten in Willemeen. Dit kan variëren van een
metalconcert tot een hiphopavond en van een punkfestival tot een dansavond en van het preproduceren van een presentatie tot een try out van een lokale band;

•

Je maakt boekingen administratief in orde en overdraagbaar richting uitvoerende collega’s;

•

Ondersteunen van de programmeur op het gebied van planning en organisatie;

•

Je maakt tijdschema’s voor alle producties en communiceert dit aan de werkende teams;

•

Je bent verantwoordelijk voor backstage-inkoop a.d.h.v. band Riders in afstemming met de
programmeur;

•

Je maakt de planning voor productiemedewerkers en technici op concert- en danceavonden;

•

Overleg voeren met opdrachtgevers, leveranciers en tourmanagers;

•

Je zorgt voor terugkoppeling van reportages (horeca, onderhoud, verloop van een avond);

•

Evalueert plannen geregeld met het team en past waar nodig aan;

•

Je maakt het nodige onderhoud aan apparatuur kenbaar aan Facility.

Wij vragen
•

MBO werk- en denkniveau;

•

Minimaal vier jaar ervaring in productie binnen poppodia en/ of muziekfestivals;

•

Affiniteit met jongerenwelzijn;

•

Een teamspeler die het initiatief neemt, beschikt over goede sociale vaardigheden en heldere
communicatie;

•

Kan improviseren en een creatieve aanpak en oplossingen bedenken, kan snel inspelen op
veranderende behoeft en kan snel schakelen;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

•

Een gestructureerd persoon die goed kan plannen en didactisch onderlegt is;

•

Iemand zonder negen tot vijf mentaliteit die bereidt is onregelmatig en in het weekend te werken;

•

Je hebt een BHV- en EHBO-diploma of bent bereid dit te halen;

•

Je bent woonachtig in Arnhem of directe omgeving.

Wij bieden
Een dynamische en zelfstandige
functie middenin de samenleving.
Omgeving met leuke en betrokken
collega’s waarbij samenwerken en
passie voor het vak voorop staat.
Volop kansen om je talenten
als professional te ontwikkelen

binnen onze lerende organisatie.

Een tijdelijke aanstelling met de

Een TMA-talentenprogramma met

mogelijkheid tot verlenging.

onbeperkt toegang tot de Rijnstad
Academie met talloze online

Goede secundaire

workshops om je talenten verder te

arbeidsvoorwaarden, Individueel

ontwikkelen.

keuzebudget (ruim 18% van het salaris)
en een loopbaanbudget (1,5% van het

Afhankelijk diploma’s en
werkervaring een salaris conform
CAO Sociaal Werk, schaal 5/6, van
€2.113 tot € 3.361 bij een
dienstverband van 36 uur per week.

salaris), flexibele werktijden.

Reageren?
Spreekt deze vacature je aan en herken jij je in het profiel? Dan horen we dat graag van je. Tot 3 april 2022
kun je je CV en motivatiebrief als PDF online uploaden via www.werkenbijrijnstad.nl. Een Talent- en
Motivatie Analyse (TMA) kan deel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henriëtte Ceulen, Zakelijk Leider
via Henriette@willemeen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

