Vacature – Programmeur Evenementen
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Volg jij de artiesten van dit moment op de voet? Herken jij talenten nog voordat ze bekend worden en
heb jij een passie voor (dance)evenementen? Lees dan snel verder… The Zoo Events/XSENSE is per
direct op zoek naar een Programmeur Evenementen.
Wie zijn wij?
The Zoo Events/XSENSE creëert belevenissen in de vorm van (dance)evenementen. Hierbij richten wij
ons per evenement op verschillende doelgroepen. Het doel is altijd om gezamenlijk een beleving te
creëren in een bijzondere setting die alle zintuigen prikkelt. De desbetreffende doelgroep staat daarbij
altijd centraal. De belevenis sluit naadloos aan op de behoeftes, emoties en lifestyle van onze
bezoekers.
Door creativiteit, flexibiliteit, durf en organisatorisch talent te combineren is The Zoo Events/XSENSE in
staat om de mooiste, leukste en aantrekkelijkste evenementen in de bezoekerscategorie van 4.000 tot
30.000 bezoekers neer te zetten. Door een breed evenementenportfolio aan te houden, met
evenementen in verschillende regio’s binnen Nederland, worden kansen ten volste benut..
Bekende evenementen zijn onder andere Lief Festival, Geheime Liefde, Crazy Sexy Cool, World of
Pleasure, Sneeuwbal Winterfestival en Sunglow.
Wie ben jij?
Jij bent een allround programmeur en hebt dat bewezen bij andere organisaties. Je kent je weg in de
muziekindustrie en bent geen vreemde voor de grote boekingskantoren. Je zoekt uitdaging in het
samenstellen van een line-up die perfect aansluit op het concept en de doelgroep van een festival,
uiteenlopend van Techno, House/EDM en Urban tot 90’s, Nederlandstalig en Hardstyle.
In jouw functie ben je verantwoordelijk voor zowel de samenstelling van de line-up alsmede de
contractafhandeling en praktische vertaling naar het evenement. Hierin werk je nauw samen met de
rest van ons team, waarmee je spart over de ideale invulling van de line-up. Met je marketingcollega’s
en producenten zorg je ervoor dat de door jouw geboekte line-up volledig tot zijn recht komt in de
promotie en op het festival.
Werkzaamheden:
Als Programmeur Evenementen ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van de line-ups voor
onze festivals, alsmede het boeken, de contractafhandeling en overdracht naar de overige teamleden.


Je vertaalt het creatieve concept en doelgroep van een evenement naar een line-up voor het
betreffende festival;



Je bent verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen met artiesten en/of hun
boekingskantoren;



Je zorgt ervoor dat contractafhandeling en facturering op de juiste wijze gebeurt;



Als programmeur ben je het aanspreekpunt voor de organisatie voor alles wat met de artiesten
te maken heeft. Zo zorg jij ervoor dat je marketingcollega’s presskits en creatieve input m.b.t.
artiesten krijgen, verzamel jij de technische en hospitality riders om deze door te spelen naar
de productie en informeer je de financiële afdeling over betaalafspraken;



Op de evenementen ben jij verantwoordelijk voor de accreditatie en stuur jij het team van
stagemanagers en runners aan;



Op strategisch niveau denk je mee met het team over de groei van onze concepten.

Profiel:


Minimaal afgeronde HBO opleiding in een entertainmentrichting/HBO denkniveau;



Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbaar functiegebied;



Passie voor evenementen en dance-evenementen in het bijzonder;



Ruime ervaring met het samenstellen;



Je bent tweetalig (NL/ENG) zowel mondeling als schriftelijk;



Je bent communicatief sterk en een stevige onderhandelaar;



Je bent in staat om budgetten te beheren en binnen budget te werken;



Je hebt een proactieve houding en bent in staat zeer zelfstandig en gestructureerd te werken;



Flexibel, stressbestendig, kritisch en teamplayer zijn eigenschappen die jij bezit;



Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Rotterdam, maar weet ook wat er speelt in
andere steden (vooral Utrecht).

Wat bieden wij:
Een fulltime functie binnen een zeer dynamisch, jong bedrijf. Wij bieden een marktconform salaris,
goede secundaire arbeidsvoorwaarden en hele leuke collega’s!

Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 1 oktober naar info@thezooevents.nl onder vermelding van
‘Vacature Programmeur Evenementen’.

