VACATURES:
1. EVENTCARE CREW ZOEKT BEDRIJFSLEIDER
2. SITECREW / FREELANCE FESTIVAL BUILDERS
3. VACATURE: ALLROUND PRODUCTIE STAGE
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1. EVENTCARE CREW ZOEKT BEDRIJFSLEIDER
VACATURE: BEDRIJFSLEIDER
17 juni 2019 – 40 uur per week
Wanneer?
Juli 2019 – uiterlijk reageren vóór vrijdag 28 juni 2019

Omschrijving vacature
Eventcare Crew is op zoek naar een Bedrijfsleider voor 40 uur in de week. Eventcare Crew werkt
met een onwijs leuk team aan freelancers en vaste crew op vette events, festivals en andere
evenementenproducties. Van site-productie op Mysteryland, Lentekabinet en Vunzige Deuntjes,
Glamping-producties bij Lowlands, Tomorrowland en Rock Werchter tot aan zakelijke events in
de Gashouder, Kromhouthal en De Fabrique. De Eventcare crew is overal te vinden!

Functieomschrijving & werkzaamheden
Als Bedrijfsleider ben je eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de crew-tak van
Eventcare. Jij bent de tussenschakel tussen alle partijen van de crew-tak. Je stuurt de planners,
accountmanagers, crewmentoren en administratieve afdeling aan en koppelt dit terug aan de
directie. Je zorgt ervoor dat alles vlot verloopt binnen de crew-tak en anticipeert en ontwikkelt
nieuwe processen om de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen.

Dit is een lijst van taken die binnen jouw functie de orde van de dag zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansturing planners, accountmanagers, crewmentoren en administratieve afdeling door
middel van deadlines, targets, functioneringsgesprekken en overzichten
Opstellen van werkprocessen en verbeteringen doorvoeren, automatiseren
Workflows ontwikkelen en bijhouden
Evaluaties & analyses uitvoeren
Dienstenaanbod onderhouden
Crew-planningsoftware beheren
CRM software beheren
Google Drive (van Eventcare Crew) beheren
Personeelsadministratie bijhouden, dossiers beheren (overuren, declaraties, vakanties,
contracten, klachten & feedback, waarschuwingen, functioneringsgesprekken e.d.)
Financieel overzicht houden en opstellen van financiële rapporten
Schaderapporten opstellen en afhandelen
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Profiel werknemer
• Je kan goed een team aansturen en leidinggeven
• Je bent assertief en onderbouwt je beslissingen met argumenten
• Je kan een paar stappen vooruitdenken
• Je gaat structureel te werk en kan goed het overzicht bewaren
• Je wilt meedenken met een groeiend, nieuw bedrijf en kunt goed met veranderingen
omgaan
• Je bent vloeiend in zowel Nederlands als Engels
• Je hebt minimaal een relevante HBO-studie afgerond of aantoonbare werkervaring
Wat bieden wij
• Een fulltime aanstelling van 40 uur per week
• Werken binnen een jong & ambitieus team
• Een fijne werkplek in Amsterdam Noord
• Marktcomfort salaris
Vereisten
• 3 jaar ervaring
• Minimaal HBO
• Fulltime beschikbaar
Reageren
Stuur je cv en motivatie vóór vrijdag 28 juni 2019 naar jobs@eventcarebv.nl met als onderwerp
‘Vacature bedrijfsleider’.
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2. SITECREW / FREELANCE FESTIVAL BUILDERS
Festival builders, site-crew, technical support, stage & deco builders and many more..

Come and join our team!
We’re always looking for new members for our site-crew team. Do you want to work during the
winter and summer season of 2019 at your favorite festivals and cool, diverse indoor & outdoor
events and productions? From build-up and breakdown of music festivals (such as Vunzige
Deuntjes, Milkshake Festival, Oranjebloesem, Lente Kabinet and many more), the building of
stages and stands, installing power cabling, setting up audio-installations and decorations – but
also the production of conferences and exhibitions such as Amsterdam Coffee Festival,
Christmas markets, events in the Fabrique in Utrecht and many more indoor events! If you’re a
hard worker and like to produce results, we’re looking for you!

Are you:
• Independent and flexible
• Willing to work long hours
• A team player
• A freelancer (registered at the Chamber of Commerce)
• Comfortable doing manual and active labor
• In possession of a driver’s license B (not required)
• Experience is preferred, but the right work mentality is a necessarity!

If so, then send us an e-mail with your CV and motivational letter or if you have any further
inquiries to jobs@eventcarebv.nl or get in touch with us by telephone at 020 215 9335
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3. VACATURE: ALLROUND PRODUCTIE STAGE
Amsterdam, 10 mei 2019
Wanneer?
augustus 2019 – maart 2020 – 6 maanden

Waar?
EventCare is een productiebedrijf dat verschillende producties voor evenementen verzorgt: van
grootschalige muziekfestivals tot tech-conferenties en van bedrijfsfeestjes tot product
showcases, kunstinstallaties en beurzen.
EventCare bestaat uit Productions, Crew en Concepts. De samenwerking tussen deze drie
bedrijfstakken zorgt voor een dynamische werkplek met veel verschillende mogelijkheden en
werkzaamheden. Onder de concepten valt onder andere NIGHTCARE: een rondreizend
muziekplatform met livemuziek en culinaire diners, op toffe locaties en festivals. Met crew staan
we op al jouw favoriete festivals!

Omschrijving vacature
We zijn op zoek naar een allround-evenementenproductie stagiair(e) die wel van aanpakken
weet. Iemand die zowel mee werkt aan producties van eigen concepten, als die van grote
opdrachtgevers in zowel Nederland als Europa. De werkzaamheden variëren van het meekijken
in het pre-productieproces en ondersteunen van grote producties op locatie tot het werken aan
onze eigen creatieve concepten, stage management, artist handling, technische ondersteuning
en festivals bouwen van a tot z. Deels op kantoor en deels op locatie!
Een sneakpeak in ons portfolio: Wildeburg, Tomorrowland, Vunzige Deuntjes Festival,
Amsterdam Coffee Festival, Studio Roosegaarde, Waterlicht, Georgie’s Wundergarten, Into the
Woods, Dekmantel, Milkshake Festival, Amsterdam Dance Event, Audio Obscura, Canal Parade,
Kingpins, Adidas Hackaton, Unseen, Booking.com, Fintech Holland Meetups, Uprise Startup
Festival, Defqon1, Vliegende Vrienden van Amstel Live, Tommy Hilfiger Events and nog velen
meer..
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Werkzaamheden
• Ondersteunen pre-producties
• Meewerken aan creatieve processen
• On-site werkzaamheden op festivals
• Stage management en artist handling
• Een eigen project van A tot Z begeleiden en uitvoeren
• Productiematerialen bouwen en onderhouden in de werkplaats
• Meekijken in alle processen van festivals, events en producties
Je voorganger
Roel Smink (21) – Allround productie stagiair
Eventcare is een bedrijf die mij het totaal plaatje heeft laten meemaken wat er allemaal binnen
de evenementenbranche kan en haalbaar is. Je verwacht natuurlijk dat je tijdens je stage het
echte werk gaat ervaren, bij Eventcare is dit ook écht zo. Hierdoor heeft Eventcare ervoor
gezorgd om mijn eerste stageperiode een succes te maken. Het is vooral een fijne plek, omdat
het een jong en dynamisch team is. Hierdoor zijn ze niet bang om risico’s te nemen en boven
zichzelf uit te stijgen. Dit was voor mij als stagiair een perfecte sfeer om in te werken. Je krijgt
hierdoor veel verantwoordelijkheden. Tuurlijk wordt je hierdoor een paar keer op de proef
gesteld, maar met goede begeleiding hoeft dit geen probleem te zijn. Daarnaast werd ik
opgenomen in het team alsof ik ze al jaren kende. Als All round stagiair wordt er van je verwacht
dat je ook zelf aangeeft wat je wilt leren en waarin je stappen wilt maken. Eventcare is zeker
geen bedrijf wat je maar één ding laat doen. Ik vond het altijd tof dat ik als onderdeel van het
team werd gezien en niet als de stagiair, niet alleen op kantoor maar ook on site. Eventcare is
namelijk aanwezig op verschillende soorten festivals, waar jij dus ook aan het werk wordt gezet.
Als je binnen een half jaar tijd je kwaliteiten wilt laten zien, veel wilt leren en er vol wilt voor gaan
dan raad ik je aan om bij Eventcare stage te gaan lopen.
Profiel stagiair(e)
• Je bent leergierig
• Je hebt een ondernemende houding en kan zelfstandig werken
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je werkt graag in teamverband
Wat bieden wij
• Een half jaar stage met veel mogelijkheden tot ontwikkelen en doorgroeien
• Werken binnen een jong & ambitieus team
• Een fijne werkplek in Amsterdam Noord
• Een kijkje achter de schermen bij je favoriete festivals
• Een inspirerende en creatieve stageplek in Amsterdam Noord
• Veel eigen verantwoordelijkheid.
• Ruimte voor eigen input.
Reageren
Stuur je cv en motivatie vóór 28 juni 2019 naar jobs@eventcarebv.nl onder vermelding van:
Vacature allround productie stage.
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