DEMOCRAZY
vacature productieleider en vrijwilligerscoördinator (v/m/x)
Muziekclub Democrazy organiseert concerten en parties op tal van locaties in Gent (Vooruit, DOK, Handelsbeurs, de Centrale, Charlatan, Minard, NTGent,
Trefpunt, Theresia, …) in een ruime waaier aan genres (pop, rock, elektronische muziek, metal, punk, soul, funk, jazz, reggae, …) voor een divers publiek.
Democrazy bestaat 40 jaar in 2021, kijkt met trots terug op haar verleden en mikt op een mooie toekomst. Er wachten grote uitdagingen: Boomtown, de
Arsenaalsite, Theresia en het Wintercircus, om er maar een paar te noemen.
We zijn op zoek naar een voltijdse productieleider en vrijwilligerscoördinator (v/m/x).
Heb je zin om deel uit te maken van ons compact team met een fikse impact? Bekijk dan onze vacature!
Democrazy hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. Kwaliteiten en talenten van medewerkers zijn voor ons dé criteria bij
aanwervingen. Er wordt dus niet gekozen op basis van geslacht, leeftijd, geaardheid of etnische afkomst.

PRODUCTIELEIDING

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van concertproducties, binnen
vooropgestelde timing en budget. Van preproductie tot en met afbouw en
nazorg, met alle administratie daarrond.
Je vertaalt de wensen en noden van de artiest in een realistische planning,
je overlegt met verschillende partijen en staat in voor het aanvragen van
offertes. Je hebt daarbij oog voor en kennis van financiële en technische
haalbaarheid, duurzaamheid en timing.
Je maakt deel uit van het productieteam. Intern werk je samen met het
Democrazy-productieteam, extern met het productieteam van de artiest en
concertlocatie.
Je geeft leiding aan een klein team van tijdelijke medewerkers en stagiairs.
Je werkt mee aan projecten op locaties, zoals Boomtown, concerten op
tijdelijke invullingen en diverse nightlife-events.
Productieleiding neemt ongeveer 4/5 van je tijd in.

democrazy.be

De werking van Democrazy steunt sterk op een hechte en plezante groep
vrijwilligers waarvan jij de coördinator bent.
Je maakt elke maand de vrijwilligersplanning op en zorgt ervoor dat
vrijwilligers op tijd hun vergoeding ontvangen.
Je verwelkomt nieuwe vrijwilligers en bent ook hun aanspreekpunt.
Je organiseert twee keer per jaar een vrijwilligersactiviteit.
Vrijwilligerscoördinatie neemt ongeveer 1/5 van je tijd in.

DEMOCRAZY
vacature productieleider en vrijwilligerscoördinator (v/m/x)

PROFIEL

AANBOD

Je kan relevante ervaring voorleggen in het coördineren van concerten en/of
andere producties (via werk, vrijwilligerswerk, stage, ...).
Je bent goed in plannen en organiseren. Je kan om met tijdsdruk en stelt
prioriteiten. Je bent stipt en nauwkeurig in je administratie.
Je hebt ervaring met het aansturen van medewerkers en vrijwilligers. Je kan
goed samenwerken en open communiceren: je bent immers aanspreekpunt
voor artiesten, technici, zaalverantwoordelijken, vrijwilligers, …
Je communiceert vlot schriftelijk en mondeling, in het Nederlands en Engels.
Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken met (vaak) avond- en
weekendwerk. Fysieke arbeid schrikt je niet af, en je werkt graag ‘hands on’
op de vloer.
Technische kennis is een pluspunt. Je bent vertrouwd met klank- en
lichtapparatuur, backline, muziekinstrumenten en dj-sets.
Een rijbewijs B is vereist.
En last but not least: je hebt een gezonde interesse en passie voor muziek.

Een voltijdse, uitdagende en afwisselende job voor onbepaalde duur
in een bruisende, culturele omgeving.
Geen 9 to 5-job, maar flexibele werkuren afhankelijk van de geplande
concerten, met vaak avond- en weekendwerk.
Verloning en arbeidsvoorwaarden conform de geldende CAO-barema’s
en Paritair Comité 304
Aantoonbare anciënniteit wordt meegenomen.
Tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer in overeenkomst
met de wettelijke regeling daarover.
Maaltijdcheques.
Het volgen van relevante opleidingen is bespreekbaar.
Bereikbaarheid: alle concertlocaties bevinden zich in Gent. Het adres van
ons kantoor is Burggravenlaan 62, Gent.

TIMING

SOLLICITATIEPROCEDURE

Solliciteren kan tot en met 6 augustus.
De gesprekken vinden plaats in augustus.
Verwachte indiensttreding: september / oktober.

Sta je te popelen? Mail dan je cv en motivatiebrief naar contact@democrazy.be.
Vermeld in de titel graag je volledige naam en 'sollicitatie productieleider +
vrijwilligerscoördinator'. Succes!
Heb je nog een vraag? Laat het ons weten via contact@democrazy.be.
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