Vacature Productiecoödinator | Personeelsplanner
full time op basis van een 36-urige werkweek
Felix Meritis | Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Compagnietheater
Amerpodia is een organisatorische bundeling van vier huizen met een historische, culturele en monumentale
functie in Amsterdam; Rode Hoed, Felix Meritis (in renovatie gedurende 2017), De Nieuwe Liefde en het
Compagnietheater. Amerpodia heeft de ambitie om deze podia te laten uitgroeien tot toonaangevende centra
waar kunst, debat en zingeving samenkomen. De vier cultuurhuizen zijn tevens full service evenementenlocaties gelegen in hartje Amsterdam en via de Amsterdamse grachten aan elkaar verbonden.
Onze afdeling Operationele zaken zoekt per direct of uiterlijk 1 april een Productie coördinator /
personeelsplanner. Het betreft een nieuwe functie die opgezet moet worden.
Wat is je rol?
Als Productie coördinator / personeelsplanner ben je verantwoordelijk voor het inplannen van producers,
technici, receptionisten en horeca personeel (zowel vast als freelance) voor alle programma’s en events
in de vier verschillende huizen. Je verzamelt en verwerkt alle (last-minute) aanvragen en wijzigingen.
Je draagt zorg voor een zo optimaal en efficiënt mogelijke planning. Je bent het eerste contactpersoon
voor al het extern personeel. Je werkt nauw samen met de producers en hoofdtechnici van Amerpodia.
Wie zoeken we?
Je hebt minimaal 4 jaar (relevante) werkervaring in de culturele en/of evenementen sector. Je kent
de verschillende facetten van het productieproces en weet wat er komt kijken bij het produceren van
programma’s en evenementen. Je houdt van puzzelen, en kan als geen ander overzicht bewaren dan
wel creëren. Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden. Je bent
enthousiast, flexibel en kunt goed zelfstandig functioneren. Je hebt oog voor detail en werkt accuraat.
Je raakt niet van slag van last-minute wijzigingen, ook al is het na 18:00 uur. Omdat het een nieuwe
functie betreft is het belangrijk dat je proactief meedenkt over de vorm en invulling van de functie.
Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Amerpodia.
Wat bieden wij?
Een interessante, zelfstandige baan in hartje Amsterdam bij een jonge organisatie. Daarbij nemen de
vier locaties een belangrijke rol in op het culturele en maatschappelijke vlak. Je krijgt de mogelijkheid
om te werken in een team van betrokken en gepassioneerde mensen op unieke locaties met een rijke
geschiedenis en historie.

Het gaat om een tijdelijk full time contract op basis van een 36-urige werkweek met uitzicht op een vast
dienstverband tegen een marktconform salaris (e.e.a. afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd).
Reageren?
Je kunt je schriftelijke sollicitatie (voorzien van motivatie en CV) kun je vóór 28 februari sturen naar
personeelszaken, sollicitaties@amerpodia.nl t.a.v. Rozemarijn Vermeulen.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Anne van Dooren,
Productieleider: anne.vandooren@amerpodia.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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