Vacature
Productieverantwoordelijke (deeltijds - onbepaalde duur)

ORGANISATIE
Rode Boom is een hedendaags circusgezelschap onder artistieke leiding van Kurt
Demey. De compagnie maakt voorstellingen en performances en speelt jaarlijks een
60-tal keer. Het gezelschap creëert elke 3 jaar een grote voorstelling en werkt
tussendoor regelmatig aan kleinere creaties en samenwerkingen.
Rode Boom brengt podiumwerk doorspekt met surreële en symbolische beelden. In
het artistieke palet van Kurt Demey worden technieken uit de wereld van de illusie en
het mentalisme verweven met dat van beeldend werk en performance.
Rode Boom is sinds 2021 één van de drie structureel erkende gezelschappen in het
Circusdecreet van de Vlaamse overheid.
Meer info: www.rodeboom.be

FUNCTIE
Rode Boom zoekt een productieverantwoordelijke (3/5 VTE - 22,5u/week),
onbepaalde duur. Halftijds (19u) ook bespreekbaar.
Het takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit:
- Plannen en uitwerken van praktische en logistieke organisatie van de
activiteiten (creaties en tournées);
- Agenda's opstellen en updaten;
- Opmaken van roadmaps voor cast en crew;
- De planning en communicatie opvolgen met de theaters en partners;
- Je reist af en toe mee met het gezelschap;
- Je werkt ideeën uit in samenwerking met de artistieke en zakelijke
medewerkers richting dossiers, presentaties en budgetten;
- Je staat deels in voor de externe communicatie van de organisatie, in
samenwerking met de zakelijk verantwoordelijke;
- Je bent back-up van de zakelijk verantwoordelijke in geval van verlof of
afwezigheid (en vice versa).

PROFIEL
- Je bent een spring in ’t veld, motiveert de crew en kan duidelijk communiceren;
- Je bent nauwkeurig, gestructureerd en goed in multitasking;
- Je plant goed en kan omgaan met deadlines;
- Je kan goed anticiperen op problemen en denkt oplossingsgericht;
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels;
- Je hebt voeling met of interesse in de cultuursector;
- Je bent positief ingesteld en werkt respectvol met collega’s en externen;
- Je bent flexibel en stressbestendig;
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
- Je hebt een groot relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
AANBOD
- Een deeltijdse betrekking (3/5) van onbepaalde duur met verloning volgens de
geldende barema’s in PC 304, Podiumkunsten;
- Relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden, in overleg;
- Werk-specifieke kosten, zoals internationaal GSM-abonnement, computer en
software via de organisatie;
- Een warme plaats in een creatieve en ambitieuze organisatie;
- Een grote mate van flexibiliteit: je bepaalt zelf wanneer je werkt, uiteraard rekening
houdend met projecten en deadlines van de organisatie en je collega’s;
- Plaats van tewerkstelling in overleg, mogelijkheid tot telewerk of co-working;
- Mogelijkheid tot regelmatige bijscholing rond relevante thema’s, op kosten van de
organisatie;
SOLLICITEREN
Rode Boom selecteert op basis van competenties en motivatie en maakt geen
onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of
nationaliteit.
Stuur je motivatie en CV per email naar daan@ecdf.be
Solliciteren kan tot 27 mei.
Na selectie volgt een gesprek in de week van 6-12 juni.
Indiensttreding tussen 1 juli en 1 september, in overleg.
CONTACT
Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.
Rode Boom (Bestuursorgaan)
Daan Yperman
daan@ecdf.be
0491 22 85 81

