Vacature Hoofd Productie Reuring Festival (freelance)
Het Reuring Festival is een jaarlijks terugkerend, drukbezocht en geliefd internationaal zomerfestival
in Purmerend, welke plaatsvindt in het laatste weekend van juni. Vier dagen lang Reuring in
Purmerend op diverse locaties waarbij het gezellige festivalhart in het sfeervolle Leeghwaterpark
het bruisende middelpunt vormt. Tijdens Reuring genieten vele bezoekers van spektakel, (locatie)
theater, dans, live muziek en straattheater van hoge kwaliteit uit alle windstreken. Het Reuring
Festival wordt gedragen door een enthousiaste groep van circa 230 vrijwilligers uit Purmerend en
omgeving. Zij zijn allen gedreven en zeer gemotiveerd om ‘hun’ festival iedere keer weer tot een
geslaagde editie te maken.
Voor de komende edities zijn wij op zoek naar een Hoofd Productie. De Hoofd Productie is
verantwoordelijk voor de productionele organisatie en operationele uitvoering van het festival.
De Hoofd Productie stuurt verschillende projectteams aan, onder leiding van de coördinatoren, in
zowel de voorbereiding als uitvoering. De projectteams bestaan voornamelijk uit vrijwilligers.
De taken voor functie houden onder andere in:
• Verantwoordelijk voor de vertaling van de artistieke wensen en uitgangspunten in het
beleidsplan in een concreet productieplan en verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan
•

Het aansturen van het productieteam (Technisch producent, Coördinator horeca & catering,
Coördinator park, Coördinator stad, Coördinator Aankleding, Coördinator Kassa)

•
•

Verantwoordelijk voor het productionele en operationele reilen en zeilen van festival
Verantwoordelijk voor het festivaldraaiboek

•

Bewaken en opstellen van (deel)budgetten

•

Het vastleggen en contracteren van leveranciers

•

Verantwoordelijk voor vergunningen, precario’s etc.

•

Overlegt met gemeente op operationeel gebied, aanspreekpunt voor overheidsinstanties

•

(brandweer/politie/e.o.) tijdens festival
Verantwoordelijk voor opstellen van risico-inventarisatie en -evaluaties van het festival

•

Stelt evaluatieverslag op

De eerste voorbereidingen voor het festival beginnen veelal in het najaar. Vanaf januari intensiveren
de werkzaamheden steeds meer. In het algemeen geldt; hoe dichter bij het festival, hoe
intensievere inzet noodzakelijk. Tijdens het festival (laatste weekend van juni) is een volledige
aanwezigheid vereist.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 23 januari a.s. je sollicitatiebrief met CV naar
pieter@reuring.com. Voor vragen kan je bellen met Pieter Rijser, 06 – 47926909.

