Frascati is een toonaangevend productiehuis met een grootstedelijk podium en een veelheid aan lokale vertakkingen. We
beschikken over vier zalen in het centrum van Amsterdam, waar jaarlijks meer dan 500 (inter-)nationale voorstellingen te zien
zijn. Ook ontwikkelen we regelmatig programma’s waarmee we brandende maatschappelijke thema’s onder de loep nemen.
Frascati is onderdeel van de gemeentelijke en landelijke basisinfrastructuur en begeleidt binnen haar talentontwikkelingsopdracht
jonge makers uit binnen- en buitenland. Frascatimakers zijn niet onder een noemer te vangen; ze werken multidisciplinair, zoeken
cross-overs, zijn volstrekt eigenzinnig en bevragen de wereld. Jaarlijks realiseren we ruim dertig (co-)producties, van eerste
proeves tot volwaardige middenzaalvoorstellingen met tournee.
Voor de afdeling productie zijn wij - zo spoedig mogelijk - op zoek naar een:

PRODUCTIELEIDER (M/V)
VOOR 100% VAN EEN 38-URIGE WERKWEEK
Doel van de afdeling en de functie:
De afdeling is verantwoordelijk voor de productie van alle voorstellingen, festivals en overige projecten van Frascati. De
productieleider maakt deel uit van de afdeling productie en valt onder leiding van het hoofd van de afdeling.
Taken en verantwoordelijkheden van de productieleider:
- draagt zorg voor de planning en organisatie van het productieproces;
- bewaakt de voortgang, signaleert eventuele knelpunten;
- coördineert de werkzaamheden van productieteams (makers, dramaturg, vormgevers, technici, etc.);
- stelt projectbegrotingen op binnen de gestelde kaders en beheert de budgetten;
- is verantwoordelijk voor de administratie en archivering van projecten;
- draagt mede zorg voor het productioneel coachen en begeleiden van makers;
- draagt zorg voor de benodigde productiemiddelen (decor, kleding, accessoires, repetitie- en opslagruimte, vervoer,
verblijf, etc.);
- produceert binnen wettelijke uitgangspunten (o.a. ARBO).
Wij zoeken iemand die:
- HBO denk- en werkniveau bezit;
- 3 tot 4 jaar werkervaring heeft opgedaan in een soortgelijke functie;
- in bezit is van een rijbewijs;
- beschikt over een BHV diploma of is bereid dit te halen;
- op de hoogte is van relevante wetgeving en regelingen (ARBO, etc.);
- beschikt over goede Excel-vaardigheden;
- aantoonbare affiniteit heeft met podiumkunsten;
- uitstekend kan communiceren;
- bereid is tot werken op onregelmatige tijden.
En die bewezen heeft over de volgende competenties te beschikken:
- problemen oplossen;
- plannen en organiseren;
- stressbestendig;
- diplomatiek;
- flexibel.
Wij bieden:
Een afwisselende baan in een informele werksfeer. Aanstelling geschiedt in principe voor één jaar, verlenging met wederzijdse
instemming. Salariëring sluit aan bij de CAO Toneel en Dans, schaal VI (min. € 2.290 - max. € 3.616 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband).
Sollicitaties voorzien van een CV kunnen, o.v.v. sollicitatie productieleider, worden gemaild aan: sollicitaties@frascatitheater.nl,
ter attentie van: Jola Klarenbeek (zakelijk directeur). We stellen het op prijs als je de bron vermeldt waar je deze vacature
gevonden hebt. Deadline is zondag 6 mei 2018.
Meer informatie is te verkrijgen bij Jola Klarenbeek (zakelijk directeur), jolaklarenbeek@frascatitheater.nl, of via telefoonnummer:
020-7516400.

