VACATURE creatief producent
DEGASTEN is het jongeren theatercollectief van Amsterdam. Het is een plek waar nieuw
theatertalent de kans krijgt zichzelf uit te vinden en te ontwikkelen met diversiteit als
speerpunt. Interdisciplinair montagetheater op een professioneel vlak dat wordt ontwikkeld
met spelers tussen de 12 en 25 jaar. Rondom de voorstellingen wordt er educatief
lesmateriaal ontwikkeld. DEGASTEN bedient jaarlijks landelijk ruim 12.000 jongeren middels
theaterlessen, voorstellingen theaters en workshops en projecten op scholen.
DEGASTEN is huisgezelschap van Podium Mozaïek en houdt daar kantoor.
Compilatiefilm voorstellingen: https://vimeo.com/262523902
Meer info: www.theaterdegasten.nl

Per 1 oktober 2018 is DEGASTEN op zoek naar een ervaren creatief
producent, voor 20 uur per week (0,5 FTE).
De creatief producent volgt de ontwikkelingen in het produceren binnen de kunstsector en is
de verbinder tussen het artistiek team, het publiek, de productie en financiers. Hij/zij voelt
zich verbonden met de visie en artistieke noodzaak van het gezelschap en is een flexibele
teamplayer.
Functie inhoud












verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de jaarlijkse theatercursussen
van de productiegroep, performancegroep en trainingsgroepen;
verantwoordelijk voor de productie van audities en locatiepresentaties;
ondersteuning van educatiemedewerker en aansturing van stagiairs en vrijwilligers;
onderhouden van contacten met betrokken partners in samenwerking met de zakelijk
leider;
ontwikkelen van en schrijven aan projectplannen en verslagen, subsidieaanvragen en
afrekeningen, in samenwerking met de zakelijk leider;
voorbereiding en bijwonen van de vergaderingen van de verschillende projecten;
bewaking van meerdere projectbudgetten van DEGASTEN en beheer van de
projectrekeningen, in samenspraak met de zakelijk leider;
ondersteuning van promotie en publiciteitsvoering voor projecten, in samenwerking
met de publiciteitsmedewerker;
bewaking van planning van alle projecten en de bijhorende deadlines;
initiëren en organiseren van teamoverleg met artistieke en zakelijke leiding,
educatiemedewerker en PR;
productie – ondersteuning waar nodig en voorproductie van projecten.

Functie-eisen
- Kennis van het (jongeren) theaterveld.
- Ervaring in vergelijkbare functie.
- Zakelijke en leidinggevende kwaliteiten.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Affiniteit met het werken met jongeren van verschillende culturele achtergronden (in de
leeftijd van 12 – 25 jaar).
- Stressbestendig, georganiseerd, accuraat en een proactieve werkhouding.
- Teamwerker die ook voor zichzelf kan opkomen.
- Flexibel qua tijden: is bereid om ook buiten kantoortijden in het weekend en
schoolvakanties te werken;
Wat bieden wij?
DEGASTEN biedt een functie van 20 uur per week, voor een jaar, met mogelijkheid tot
verlenging. Ons kantoor bevindt zich in Podium Mozaïek in Amsterdam West, maar
DEGASTEN werkt stadsbreed.
DEGASTEN biedt een dynamische en eigenwijze werkomgeving met vrijheid om eigen
projecten en activiteiten te initiëren.
De salariëring wordt vastgesteld volgens de CAO Theater, en bedraagt gemiddeld € 2.100
bruto per maand voor 0,5 FTE.
Deze aanstelling kan zowel in loondienst als op freelance basis worden uitgevoerd.
Interesse?
We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 24 augustus 2018 per email:
farnoosh@theaterdegasten.nl
Voor verdere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Farnoosh (zakelijk
leider): farnoosh@theaterdegasten.nl
De sollicitatiegesprekken zullen worden ingepland in de 2e en 3e week van september.
De aanstelling is (wenselijk) vanaf 1 oktober 2018.

