Vacature Productieleider Theater Utrecht per 1 februari 2021
Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge
theater voor een zo breed mogelijk publiek. We houden de ogen wijd open naar de wereld, reflecteren op de
vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit alle mogelijke bronnen.
Onze makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en
verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. Technologische innovatie, co-creatie, open
source en inclusiviteit staan hierbij voorop; samen willen we bouwen aan het theater van de toekomst.

Per 1 februari 2021 zoeken we voor zeven maanden één of twee:
Productieleider(s) (0,5-1 fte)
De productieleider heeft een verbindende positie in een kleine organisatie. Je ondersteunt hoofd productie
& techniek, stuurt projectteams aan en zorgt voor een optimale werkomgeving. Vanwege de
verscheidenheid aan producties, zullen we aan de hand van de ontvangen reacties bepalen of we voor één
fulltime of twee parttime productieleiders kiezen.
Wat doe je:
- Op projectniveau ben je de schakel tussen de verschillende afdelingen. Je onderhoudt contact met de
andere afdelingen binnen de organisatie: artistiek, zakelijk, administratie, marketing & communicatie en
educatie & publiekswerking.
- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en bijsturen van haalbare planningen.
- Je bewaakt en stuurt projectbegrotingen bij en je levert tijdig heldere financiële realisaties aan.
- Altijd probeer je artistieke en technische wensen te realiseren maar met een praktische/financiële
haalbaarheidstoets. Indien nodig stuur je bij i.o.m. hoofd productie & techniek.
- Je werkt in een team binnen het onderzoekslab van Theater Utrecht en DOX en begeleidt projecten en
experiences waarin betekenisvolle verhalen m.b.v. innovatieve technieken worden verteld.
- Je bouwt sterke relaties op met cast & crew en zij zien jou als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor
informatie, begeleiding en hulp.
- Je bent (mede)verantwoordelijk voor veiligheid op de theaterwerkvloer.
Wat heb je nodig:
- Sterke communicatieve vaardigheden in groepsdynamieken
- Kennis van artistieke en productieprocessen
- Aantoonbare ervaring met theaterproducties
- Interesse in en affiniteit met technologische processen & nieuwe media
- Organisatietalent met oog voor detail
- Flexibele en hulpvaardige instelling
- Je bent oplossingsgericht en in staat om te delegeren en beslissingen te nemen
- Je werkt analytisch en planmatig
Wat bieden we:
Salariëring conform CAO Toneel en Dans schaal VI. Aanstelling voor zeven maanden (zwangerschapsvervanging).
Word jij onze nieuwe collega?
- Theater Utrecht wil in haar personeel de diversiteit van Nederland weerspiegelen en een inclusief
theatergezelschap zijn. Wij moedigen sollicitaties die daaraan een bijdrage leveren van harte aan.
- We vragen je om een motivatiebrief te sturen, waarin je aangeeft waarom deze functie jou zou passen
en welke ervaring je al hebt in een soortgelijke functie. Stuur deze motivatiebrief met je CV t.a.v. Ad van
Mierlo naar onze bureaumanager via nienke@theaterutrecht.nl.
- Je sollicitatie ontvangen we graag vóór maandag 4 januari 2021. Vanaf maandag 11 januari vinden de
gesprekken plaats.
- Voor vragen over deze functie neem contact op met Ad van Mierlo (hoofd productie & techniek) via
06-14305966. Voor meer informatie over Theater Utrecht: www.theaterutrecht.nl. Ons beleidsplan is te
vinden op www.theaterutrecht.nl/storage/2562/Theater_Utrecht_beleidsplan_2021_2024.pdf.

