oude kerk

producer publieksprogramma’s
24 – 36 uur per week
Met veel plezier en enthousiasme organiseren wij jaarlijks – naast en rondom
onze vaste grote hedendaagse kunsttentoonstellingen – een breed aanbod van
publieksactiviteiten; van ochtendconcerten, avondperformances, artist talks
tot restauratierondleidingen, openingen en externe ontvangsten – variërend
van 2 tot 400 personen.
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Wat ga je doen?
Je regelt alle productionele details van het event; het opstellen van een
draaiboek, de inzet van medewerkers, de begeleiding van de kunstenaars,
de benodigde facilitaire en audiovisuele voorzieningen;
Je coördineert het publieksprogramma-overleg, denkt met ons mee en
brengt je ervaringen in;
Je bent de spil in het contact tussen alle partijen: de samenstellers en
deelnemers, leveranciers en collega’s voor en na het event;
Je communiceert met diverse betrokken medewerkers over de events in
de Oude Kerk;
Je draagt ervoor zorg dat de kerkruimte altijd toegankelijk is en er
aantrekkelijk uitziet, kerkruimte, inclusief aankleding en catering, waarvoor
je overlegt met de facilitair medewerker, andere interne medewerkers en
externe partijen;
Je draait mee op de events en bent verantwoordelijk voor de regie/coördinatie;
Je stelt de briefing voor een evenement op, houdt het budget bij, vraagt
offertes aan en zorgt voor een goede prijs-kwaliteit verhouding.
Je werkt onder leiding van de Creative Producer, die algeheel verantwoordelijk is
voor de productie van de grote kunstopdrachten en het activiteitenprogramma.
Wat verder belangrijk is:
Je hebt ervaring met het organiseren van publieksactiviteiten in de culturele
sector (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, debatpodia) en brengt je
netwerk mee;
Je bent gedreven, een aanpakker en krijgt energie van successen;
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vacature

De Oude Kerk is een plek voor hedendaagse kunst en erfgoed. In het oudste
gebouw van Amsterdam presenteren we toonaangevende hedendaagse kunst
in wisselwerking met het bijzondere gebouw en de actuele samenleving. We
realiseren grote kunstprojecten van hedendaagse kunstenaars, die speciaal
voor deze plek gemaakt worden. Daarnaast organiseren we een breed aanbod
van publieksactiviteiten, waaronder een muziekprogramma rondom ons
wereldberoemde orgel. Met onze programmering stimuleren we de liefde voor
erfgoed en historie in samenspel met de hedendaagse kunst. We werken in
een klein team van gepassioneerde mensen om een programma voor en met
een divers publiek te creëren. Ter versterking van ons team zoeken we een:
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Je kan werken met een korte voorbereidingstijd en draait je hand niet om voor
wijzigingen op het laatste moment;
Met jouw doortastendheid en communicatieve vaardigheden ben je in staat
een productie gestructureerd en soepel te laten verlopen en tevens vorm te
geven aan een unieke en toegankelijke belevenis voor bezoekers;
Je bent flexibel en bereid op bijzondere tijden (vroege ochtend, avonden,
weekends) te werken;
Je bent een echte teamspeler, en kunt verantwoordelijkheid goed aan;
Je bent enthousiast en weet dit over te brengen op collega’s en bezoekers;
Bij voorkeur ben je woonachtig in Amsterdam of omgeving;
Je bent communicatief vaardig in Nederlands en Engels.

Wat biedt Oude Kerk?
Een afwisselende functie in een dynamisch team. Salariëring geschiedt
conform de richtlijn Presentatie-instituten met een salaris afhankelijk van
leeftijd, ervaring en competenties. We bieden je een jaarcontract van 24 uur
per week met zicht op een vast contract. Het is ook mogelijk de functie op
zzp-basis te vervullen.
Reageren?
Stuur voor 26 juni je motivatie met Cv in PDF aan sollicitatie@oudekerk.nl o.v.v.
‘sollicitatie producer publieksprogramma’s’. Meer informatie over de vacature
kun je opvragen bij onze office manager Khadija Bellahcen via ditzelfde
emailadres. De eerste gesprekken zullen naar verwachting in de week van
4 juli plaatsvinden. Kandidaten ontvangen voor uiterlijk 30 juni bericht.
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