M I E T W A R L O P / I R E N E W O O L vzw
ZOEKT PRODUCTIELEIDER
Irene Wool vzw is de werkstructuur van performance kunstenaar Miet Warlop. De organisatie is gevestigd
in Gent en ontvangt structurele werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent.
Wij zijn op zoek naar een ervaren productieleider (m/v) die de coördinatie op zich neemt van de organisatie
en producties. Dit in nauwe samenwerking met de zakelijke leiding, de technische leiding en Miet Warlop.
Je verwezenlijkt de productie binnen de gestelde deadlines en budgetten. Je bent een all-rounder en hebt
zakelijk en organisatorisch inzicht. Je plant het productieproces, gaat mee op zoek naar residenties, je
initieert productievergaderingen, centraliseert informatie, etc. Productie gelinkte administratie behoort tot je
takenpakket. Samen met de zakelijke leiding denk je vooruit.
Je staat in voor het tourmanagement en productie van meerdere producties die internationaal touren. Bij
langere reeksen ga je mee op tour.
Je staat in voor planning en het agendabeheer van de werking en van Miet Warlop.
Je ziet werk, speelt kort op de bal als het nodig is en werkt efficiënt op verschillende locaties.
Je bent aanspreekpunt voor pers en zorgt voor regelmatige update van website, foto- en videomateriaal,
archivering en merchandising.

Profiel:
We zoeken iemand die:
- zelfstandig kan werken
- streeft naar kwaliteit
- meerdere jaren ervaring heeft opgedaan in de podiumsector
- ervaren is met inter-continentaal touren
- allround kan werken en probleemoplossend kan denken
- flexibel is (avond- en weekendwerk en buitenlandse reisvoorstellingen behoren tot de opdracht)
- stressbestendig is
- affiniteit heeft met het werk van Miet Warlop
- goede communicatieve skills heeft
- goed overweg kan met met excel, google drive en andere planning tools en apps

Wij bieden een 4/5 contract van onbepaalde duur, volgens de CAO’s van Paritair Comité 304.

Interesse?
Stuur voor maandag 16 september 2019 een mailtje naar:

productieleiding_mietwarlop@vooruit.be

