Wie zijn wij?
Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film (IFA) vindt in 2019 voor de 39e
keer plaats. Het jaarlijkse festival wordt georganiseerd door een enthousiast en
bevlogen team van professionals (wij!). Nu zoeken wij een nieuwe zelfstandige
producent (jij?).
Wat houdt dit in?
Zelfstandig zorg jij ervoor dat alle productionele zaken voor het festival tot in de
details georganiseerd zijn. Van de kaartverkoop tot aan de indeling van de foyer en
van een samenwerking met een hotel voor de gasten tot aan de gastenlijst voor de
opening. Het festivalteam bestaat uit een tiental zzp’ers die allen in hun eigen
werkgroep werken. In overleg met alle werkgroepen kijk je wat mogelijk is en
onderzoek jij wat er productioneel haalbaar is bij nieuwe ideëen.
Als producent treed je tevens op als projectleider en schakel je met jouw collega
(artistiek) projectleider over de voortgang van de organisatie, zorg jij ervoor dat de
vergaderingen staan, dat iedereen voorzien is van de juiste informatie en
rapporteer je de voortgang naar het bestuur.
Werkzaamheden:
- afspraken maken met de locatie DNK omtrent huur, faciliteiten, catering en
kaartverkoop;
- administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van de
genodigdenlijst, het versturen van uitnodigingen, reserveren van kaarten,
het boeken van hotelkamers, etc.;
- opstellen en bewaken van planningen;
- bewaken van budgetten;
- maken en uitvoeren van draaiboeken;
- voorbereiden en leiden van vergaderingen;
- rapporteren van voortgang naar het bestuur;
- zorg voor teambuilding binnen de groep;
- opstellen en bewaken van de begroting en werkgroepbudgetten;
- overleg en afstemming met artistiek projectleider;
- ondersteuning bij het opstellen van jaarverslagen en projectplannen.
Van september tot en met december ben je een halve dag tot een dag in de week
aan de slag en vanaf januari tot en met maart opbouwend van twee tot vier dagen
in de week. Uiteraard ben je ook tijdens het festival beschikbaar op 8, 9 en 10
maart 2019. De vergaderingen vinden om de week plaats van oktober tot en met
maart.

Wie ben jij?
Je bent goed in en hebt ervaring met projectmatig en zelfstandig werken. Je hebt
uitstekend praktisch inzicht en bovendien blink je uit op het gebied van planning
en organisatie. Je kunt uitstekend het overzicht bewaren en bewaken. Je staat
open voor nieuwe dingen en bent niet bang voor een flinke dosis vrijheid.
Hiernaast heb je ervaring met festivalproductie, heb je een relevant netwerk in het
noorden en ben je woonachtig in een van de noordelijke provincies. Tot slot heb je
affiniteit met film en de culturele sector.
Wat hebben we te bieden?
Je krijgt de kans onderdeel te worden van een ambitieus, leuk en gedreven team
freelancers dat hard werkt aan de verdere professionalisering en uitbreiding van
een van de oudste filmfestivals van Nederland. De vergoeding bespreken we graag
in een gesprek.
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail met je motivatie en CV vóór 17 september
naar info@filmfestivalassen.nl. Mocht je nog vragen hebben stuur ons dan ook
zeker een mail.
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 28 september.

