Op de plek waar vroeger de DRU-ijzergieterij, het kloppend hart van de Achterhoekse industriële bedrijvigheid
vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële rijksmonumenten gelegen langs de rivier de Oude
IJssel vormen samen het DRU Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de Achterhoek. Het
bruist er van de activiteiten en evenementen, zeven dagen per week. Het DRU Poppodium faciliteert jaarlijks
zo’n 60 popevenementen door professionele muzikanten en het amateurveld.
Per 1 september 2022 hebben wij een vacature voor een
MEDEWERKER (PRE)PRODUCTIE POPPODIUM (m/v, 16 uur/week)
De medewerker (pre)productie van het DRU poppodium bereidt de popevenementen voor en draagt zorg voor
de productie op showdagen. Ben je een echte organisator en heb je daarnaast brede culturele belangstelling
en affiniteit met muziek? Dan is deze job misschien iets voor jou.
Het gaat in eerste instantie om een part-time functie met mogelijkheid tot uren-uitbreiding ter ondersteuning
van de talentmakelaar pop Achterhoek en de organisatie van de Dag van de Achterhoekse popmuziek.
Taken
De werkzaamheden van de medewerker (pre)productie bestaat uit de volgende taken:
je verzamelt alle benodigde informatie van de geboekte acts
je zorgt ervoor dat producties goed zijn voorbereid
je zorgt ervoor dat je collega’s van de overige betrokken afdelingen goed zijn geïnformeerd
je zorgt als productieleider voor een goed verloop van de concertavonden
je bent het eerste aanspreekpunt voor artiesten en/of management
je bent contactpersoon voor de popvrijwilligers en verzorgt de vrijwilligersplanning en aansturing
Wie zoeken we?
Een productieleider met passie voor cultuur en muziek:
met MBO/HBO denkniveau
die stressbestendig is en goed zelfstandig kan werken
met een flexibele houding (geen 9 tot 5 mentaliteit)
met ruime beschikbaarheid in de weekenden/avonduren
die handig is met computers en kennis heeft van Microsoft Office 365
met goede communicatieve vaardigheden
met een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Affiniteit hebben met cultuur en muziek en een afgeronde opleiding richting music-, event- of
vrijetijdsmanagement is een pré.
Wij bieden
Een dynamische baan in een bruisende organisatie waar cultuur, zakelijke markt, evenementen en toerisme
elkaar versterken. Je ontvangt een passe-partout voor alle culturele activiteiten in onze zalen. Wij werken
conform de CAO voor de horeca.
Informatie
Je motivatiebrief en CV kun je tot 9 augustus sturen aan DRU Industriepark, t.a.v. Luca Renting (Hutteweg
24, 7071 BV Ulft) of mailen naar secretariaat@dru-industriepark.nl. Voor meer informatie over de functie kun
je contact opnemen met Erik Ramaker (06-10149516)
Het DRU Industriepark wil een inclusieve organisatie zijn. Wij nodigen iedereen uit te solliciteren, ook als je
niet volledig voldoet aan alle functie-eisen. We zijn benieuwd naar wie jij bent en hoe jij verschil kunt maken in
ons bedrijf. (Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.)

