
 

zoekt per 1-2-2019 een 
 

Productieleider 
 

Vacature | Organisatie: Oorkaan | Functie: Productieleider | Plaats: Amsterdam | 
Omvang: 32 uur (0,8 fte)| Sluitingsdatum: 16-12-2018 

 

Oorkaan wil zoveel mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek laten 
ontdekken. Dit doet Oorkaan door met topmusici en spraakmakende regisseurs theatrale 
concerten voor een jong publiek te maken. Oorkaan richt zich op het mondiale klassieke 
repertoire met muziek uit de hele wereld van vroeger en nu en presenteert zo’n 200 
voorstellingen in de grote en kleinere (concert)podia van Nederland en het buitenland.  
 
Voor het productioneel begeleiden van alle nieuw te maken theatrale concerten zoekt 
Oorkaan per 1-2-2019 een: 
 

Productieleider 
Werkzaamheden 
Je werkt nauw samen met de artistiek directeur, de artistiek assistent, met de diverse 
regisseurs en scenografen, alsmede met een (freelance) technisch producent. Jouw 
werkzaamheden bestaan o.a. uit 

 het maken en bewaken van productieplanningen tot en met de première voor 
nieuwe producties; 

 opstellen en bewaken van budgetten en de administratieve afhandeling van nieuwe 
voorstellingen; 

 vertalen van wensen en eisen van het artistiek team naar productieactiviteiten en –
benodigdheden, met een helikopterview over het artistieke proces; 

 zorg dragen voor alle benodigde productiemiddelen, o.a. decor, rekwisieten, 
instrumenten, vervoer, transport, etc. 

 
Jouw profiel 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau; voorkeur voor afgeronde opleiding Productie 
Podiumkunsten van de Academie voor Theater en Dans; 

 Enkele jaren relevante werkervaring met produceren van (muziek)theater; 

 Ervaring met opstellen en bewaken budgetten; 

 Je weet een project van begin tot eind tot uitvoering te brengen; 

 Ervaring met theatertechniek, touren en/of technische productie is een pre; 

 Je bent een geboren planner; 

http://www.oorkaan.nl/


 Je denkt in processen, hebt gevoel voor verhoudingen en verantwoordelijkheden in 
een team en kunt delegeren; 

 Je communiceert helder en direct; 

 Bent nauwkeurig met cijfers en let op details; 

 Kan goed werken met Excel;  

 Ervaring met Yesplan is een pre; 

 Een uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal; 

 In bezit van een rijbewijs en rijdt zonder problemen in transportbussen; 

 Bij voorkeur wonend in Amsterdam of omgeving. 
 
Wij bieden… 

 Een dynamische werkplek in Amsterdam-West bij dé internationale organisatie op 
het gebied van jeugdmuziek; 

 Een klein team met leuke collega’s, waar je intensief mee samenwerkt en 
gezamenlijke mee luncht; 

 Een marktconform salaris (wij zoeken bij voorkeur iemand die in dienst wil). 
 
Meer informatie en sollicitatie 

Kijk op www.oorkaan.nl of neem voor meer informatie contact met ons op via 

productie@oorkaan.nl of T: 020-6202828. 

Stuur je korte motivatiemail in het Engels met je CV in het Nederlands uiterlijk 16 december 

naar productie@oorkaan.nl onder vermelding van ‘Vacature Productieleider’. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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