
 

 

 

 

21 

 

Functie Coördinator Producties 
 
Afdeling Productie 
 
Doel van de functie 
Het voorbereiden van producties en projecten met betrekking tot hospitality van artiesten en alle randvoorwaarden om de productie/het project 
tot een succes te maken. Het optimaal informeren van de stagemanager, licht-, AV-en geluidstechnici, podiummedewerkers en de horeca 
over bovengenoemde randvoorwaarden. Heeft de regie tijdens de activiteiten en is productioneel eindverantwoordelijk. Stuurt de stagehands 
aan tijdens de activiteiten. Draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling van de activiteit. 
 
Plaats in de organisatie 

• Legt verantwoording af aan het hoofd sales & operations 

• Is eindverantwoordelijk voor het realiseren van optimale randvoorwaarden tijdens producties en projecten; backstage en op 
productietechnisch gebied 

• Werkt nauw samen met programmeurs en coördinator horeca 

• Staat in contact met tourmanagers, boekers, artiesten, huurders, leveranciers, medewerkers productie (zowel vrijwilligers als 
zelfstandigen). 

• Stuurt functioneel de stagemanager(s) aan 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid 

• Wordt bij afwezigheid vervangen door: extern 

• Vervangt bij afwezigheid stagemanagers 
 
Werkzaamheden 

• Verricht de voorbereiding van producties (inclusief projecten en festivals), zoals het boeken van hotels en vluchten, het inhuren van 
benodigde technische – en productiematerialen en het bestellen van de artiestencatering 

• Inroosteren van vrijwillige stagehands 

• Plannen en inhuren van licht- en geluidstechnici en stagemanagers 

• Begeleiden stagiairs afdeling productie 

• Is verantwoordelijk voor de inrichting van de zalen en kleedkamers ten behoeve van de producties in nauwe samenspraak met de 
programmeurs ter verkrijging van de optimale sfeer 

• Is verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe productiemedewerkers (vrijwilligers en zelfstandigen) 

• Beheren podia en backstageruimten; erop toezien dat deze ordelijk zijn en defecten en gebreken melden 

• Verricht diverse administratieve werkzaamheden, zoals het vullen van het evenementenplanningsprogramma met alle relevante 
informatie 

• Is beheerder van het evenementenplanningsprogramma 

• Beheren budget van de afdeling en activiteiten 

• Optimaliseren en op peil houden-  zowel qua hoeveelheid als wat betreft kwaliteit  - van productiepersoneelbestand (technici, 
stagemanagers, podiummedewerkers) 

• Informeren productiemedewerkers over veiligheidsvoorschriften en overige werkprotocollen 

• Is incidenteel stagemanager tijdens activiteiten 

• Handhaven normen en voorschriften  
 

Opleiding/ervaring 

• Werkniveau mbo met specialistische ervaring 

• Enige jaren ervaring in vergelijkbare functie 

• Beheerst (vaktechnisch) de Engelse taal 

• BHV-diploma 
 
Vereiste competenties 
Klantgerichtheid, Samenwerken, Organiseren, Zelfstandig, Dynamiek 
 
Werktijden 
Tijdens kantooruren en onregelmatig gekoppeld aan de activiteiten 
 
 


