Vacature: medewerker programma (20 - 24 uur) De Vorstin
De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren
jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans en dancefeesten) die
gemiddeld 60.000 tot 80.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een
capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal met 300 staanplaatsen. We bieden oefenruimtes
aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tvprogramma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijk leven van Hilversum en
speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de stad, zowel
binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd klein stafteam (11 fte) en
ongeveer 130 betrokken vrijwilligers.
We zijn op zoek naar een medewerker programma met organisatietalent en een grote passie voor
muziek en popcultuur.
Functieomschrijving
Als medewerker programma ben je nauw verbonden met muziek en popcultuur in Hilversum en
omgeving. Je bent aanspreekpunt van lokaal en regionaal talent en bedenkt programmaconcepten
voor het stimuleren van het lokale muziekklimaat. Als medewerker programma ondersteun je
daarnaast de hoofdprogrammeur op administratief, creatief en productioneel vlak en krijg je de kans
om zelf creatieve ideeën te bedenken en op te zetten.
Jij
- functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau;
- bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de muziekscene;
- kent de lokale en regionale muziekscene goed en gaat de verbinding aan met muzikaal talent,
(jonge) makers en organisaties uit de buurt;
- je bent creatief gedreven, zit vol met ideeën en weet deze om te zetten in aansprekende
concepten;
- hebt de ambitie om op termijn een vast aandeel te programmeren in de Vorstin
- bent bij voorkeur woonachtig in het Gooi of omgeving;
- bent een teamplayer en kan ook zelfstandig te werk gaan;
- bent communicatief sterk en stelt je graag open naar de buitenwereld;
- je maakt deel uit van een programmateam en wordt aangestuurd door de hoofdprogrammeur
- bent ondernemend van aard, signaleert kansen en weet deze gemakkelijk om te zetten in concrete
plannen.
Wij bieden
- Een arbeidsconform salaris naar de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals;
- een jaarcontract met uitzicht op verlenging;
- deelname aan de pensioensregeling;
- een uitdagende functie in een dynamisch ontwikkelende organisatie;
- een inspirerende werkomgeving op het snijvlak van muziek, media, cultuur en entertainment;
- een gedreven en gepassioneerd team directe collega’s.
Solliciteren?
Mail voor maandag 14 februari 2022 je motivatie en CV naar vacature@devorstin.nl.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Jim van Kooten. E-mail: jim@devorstin.nl
Telefoon: 035 621 5841
Procedure
De procedure kent twee gespreksrondes. De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 en 22 februari
2022. De tweede gespreksronde vindt plaats op donderdag 24 februari.

