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Vondelpark Openluchttheater zoekt per 1 mei een
productie-assistent
Het Vondelpark Openluchttheater is in de zomermaanden de culturele hotspot van Amsterdam, voor zowel
artiesten als publiek. Elk seizoen zijn er maar liefst 150 optredens van jonge talenten en bekende artiesten. In
mei presenteren wij een aantal eendaagse festivals en vanaf juni gaan wij van start met het zomerprogramma.
Vanaf dan is er elke vrijdag, zaterdag en zondag een programma met dans, (jeugd)theater, film, cabaret en veel
muziek. Jaarlijks wordt het Openluchttheater bezocht door 100.000 mensen uit de buurt, uit Amsterdam, uit
heel Nederland en tot ver buiten de landgrenzen. Alle optredens in het Vondelpark Openluchttheater zijn vrij
toegankelijk.
Voor het seizoen 2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke productie-assistent ter
ondersteuning van het team.
Profiel
Als productie-assistent heb je een divers takenpakket. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit: het
begeleiden van vrijwilligers (aansturen, roosters maken en werven van nieuwe vrijwilligers). Je begeleidt de
theatercursus BuitenSpelen. Tijdens alle voorstellingsdagen (vrijdag tot en met zondag) ben je aanwezig in het
Vondelpark Openluchttheater. Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden: o.a. het organiseren van de
backstage - collecteren van een vrijwillige bijdrage bij het publiek - het klaarzetten van het terrein - informeren
van publiek - verspreiding van publiciteitsmateriaal en het verzorgen van de catering voor artiesten en crew.
Je hebt:
-MBO/HBO denk- en werkniveau;
-relevante werkervaring;
-geen vakantieplannen in zomermaanden.
Je bent:
-initiatiefrijk en service gericht;
-in staat om in een team goed samen te werken;
-bereid om in het weekend en avonduren te werken;
-vrolijk en vriendelijk;
-een aanpakker, organisatorisch sterk en je kunt eigen werkzaamheden goed plannen.
Wij bieden:
-een afwisselende baan;
-een functie per 1 mei en duurt tot 11 september 2022, (24 uur per week);
-een inspirerende werkplek binnen De Vries Producties (producent van onder meer Kwaku Summer Festival en
Keti Koti Festival);
-een prettige en informele werksfeer.
Salariëring afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogeljk je motivatie en cv naar: Robin Aret (productieleider):
robin@openluchttheater.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Robin Aret, T: 020-428 33 60. Meer informatie:
www.openluchttheater.nl of Facebook /VondelparkOpenluchttheater
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