Vacature
De Achtertuin is per direct op zoek naar
een programmacoördinator voor 8 uur per week
De Achtertuin
De Achtertuin is een fris nieuw horecaconcept aan de westzijde van het
Vasim gebouw. De Achtertuin faciliteert een plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en genieten van verschillende culturele uitingen zoals muziek, film,
poëzie en dans. De Achtertuin is een podium waar ruimte is voor experiment
en waar Nijmeegse muzikanten en concepten de mogelijkheid krijgen om te
groeien en zich te ontwikkelen.
De inhoudelijke programmering van dit podium wordt samengesteld door,
en in samenwerking met, een team specialisten en gecoördineerd door één
programma coördinator.

Het programma
Het programma van De Achtertuin is multidisciplinair, laagdrempelig, divers en
kwalitatief hoogstaand. Het programma is lokaal geworteld, maar kijkt over de
grenzen van eigen stad heen. Een gezonde balans van lokale DJ’s en artiesten
kunnen De Achtertuin lokaal doen aarden, maar het streven is wel op termijn
het programma te verrijken met aantrekkelijke landelijke partners.

Diversiteit, toegankelijkheid en inclusiviteit zijn kernthema’s van De Achtertuin
die gewaarborgd moeten worden en waaraan het programma team invulling
zal geven. Naast house en disco moet ook hiphop en wereldmuziek een
centrale rol krijgen binnen het muziekprogramma.
De programmalijnen zijn horizontaal herkenbaar per weekenddag: elke dag
een eigen kleur / identiteit met daarin aantrekkelijk programma. Zo is de
vrijdag ongedwongen, toegankelijk. Een inhoudelijk geladen borrel met de
mogelijkheid tot feest. Op de zaterdag kan men lunchen en elkaar ontmoeten
in De Achtertuin, later op de dag zullen diverse events met partner organisaties
plaatsvinden. Op de zondag is het tempo wat lager, kun je lekker eten en
genieten van wereldmuziek, jazz, films, etc. De Achtertuin werkt nauw samen
met een aantal loyale en inhoudelijk sterke programma partners op het gebied
van muziek, film en meer.

De functie: programmacoördinator De Achtertuin.
De programmacoördinator is verantwoordelijk voor:
• Het samenstellen van programma; zelf én in samenspraak met het
programma team
• Boeken van acts / zakelijk afsluiten (deal bepalen)
• Boekingen overzichtelijk overdragen richting finance
• Boekingen overzichtelijk overdragen richting productie
• Het bijhouden en bewaken van het programma budget en deze
budgetten duidelijk beheren en up to date houden.
• Het programma en het idee / visie erop op mooie manier overdragen
richting marketing
• Het continu evalueren van programma ervaringen en zonodig visie en
keuzes daarop bijstellen
• Het bewaken van de kernwaardes en rode lijnen van De Achtertuin.
• Verantwoording van je keuzes af kunnen leggen aan het team
• Een betrokken en proactieve houding innemen binnen het team van De
Achtertuin

Wij zoeken iemand die:
• Beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• Woont in (directe omgeving van) Nijmegen en flexibel inzetbaar is;
• Affiniteit heeft met verschillende vormen van cultuur, specifiek muziek
• Leergierig is en denkt in mogelijkheden
• Een goede balans heeft tussen zelfstandig werken en samenwerken;
• Gestructureerd en secuur kan werken;
• Over goede communicatieve vaardigheden beschikt;
• Stressbestendig is en geen 9/5 mentaliteit heeft.
Uren en beschikbaarheid
We schatten in dat het takenpakket om mee te beginnen uit te voeren is in
8 uur per week, hierbij is flexibiliteit wel een vereiste. Het werk kan in principe
overal uitgevoerd worden, wel wordt er algemene betrokkenheid verwacht en
aanwezigheid bij programma vergaderingen.
Wij bieden een prettige werkplek in een dynamisch team waar mensen hard
werken aan een gezamenlijk doel. Bij goed functioneren liggen er realistische
kansen voor uitbreiding van de werkzaamheden en groei binnen de organisatie
en gelieerde organisaties.
Schriftelijke reacties met cv kunnen uiterlijk tot en met 27 januari 2021 gestuurd
worden aan brent@achtertuin.nu o.v.v. Vacature program coördinator. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 5 (1 t/m 5 februari 2021).

