PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS
Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale
hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen
aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en
danseducatie en muziek- en danstherapie.
Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts
verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het
innovatieve onderwijs- en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab
– een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de
Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam) en Codarts – getuigt hiervan.
Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420
medewerkers.
Voor de afdeling Productie (Muziektheater) is Codarts op zoek naar een:

(Sr.) Productiemedewerker
(0,8889 fte / 32 uur per week)
De werkzaamheden:
De medewerker productie coördineert en organiseert alle logistieke en facilitaire
aspecten van specifieke producties, projecten of evenementen voor de afdeling
Muziektheater in het kader van de onderwijsverzorging. Dat betekent met name:
• plannen en organiseren van projecten en voorstellingen;
• coördineren van publiciteitsacties t.b.v. projecten en voorstellingen;
• logistieke coördinatie van projecten;
• fungeren als contactpersoon voor studenten, docenten, regisseur, technici,
artistiek coördinator en overige personen die bij de productie betrokken zijn;
• onderwijzen/instrueren en begeleiden van de studenten, solisten en docenten
die bij projecten betrokken zijn vóór, tijdens en na projecten;
• opzetten, actualiseren en beheren van draaiboeken en productiejaarplanning;
• helpen bij het budgetbeheer;
• het bijhouden van de financiële administratie van projecten.
Vanzelfsprekend vinden de werkzaamheden regelmatig buiten ‘normale’ werktijden
plaats.
Gevraagd wordt:
• mbo+/hbo-niveau;
• enige jaren praktische werkervaring in circus-, dans- of
(muziek)theaterproducties;
• kennis van productieprocessen en projectmanagement;
• kennis en ervaring met MS-Office;
• een aan innovatie bijdragende houding (t.a.v. actuele ontwikkelingen in de
podiumkunsten en de uitvoeringspraktijken);
• sterk organisatorisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden,
flexibiliteit en stressbestendigheid;
• ervaring met het opstellen/beheren van begrotingen en budgetten;
• een hands-on mentaliteit, waarbij incidenteel lange dagen geen probleem zijn;
• groot verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
• professionaliteit en doelgerichtheid;

•
•
•
•

ervaring in het onderwijzen van productie gerelateerde onderwerpen;
ervaring in het hbo kunstonderwijs is een pré;
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden m.b.t. de Nederlandse en
Engelse taal;
woonachtig in de regio Rotterdam.

Geboden wordt:
• Salariëring in salarisschaal 7 (min. € 2.411,30 en max € 3.264,65 bruto op
basis van 36 uur per week) of schaal 8 (min. € 2.756,90 en max. € 3.691,26
bruto op basis van 36 uur per week) van de cao-hbo: afhankelijk van opleiding
en ervaring;
• het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging;
• arbeidsvoorwaarden volgens de cao hbo, waaronder een goede
verlofregeling, een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP),
studiefaciliteiten, collectieve zorgverzekering.
Informatie:
• voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met
Jan Kuhr via jkuhr@codarts.nl;
• voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan contact opgenomen
worden met Sanne Vermeijden via bureaupo@codarts.nl;
• voor meer informatie over Codarts verwijzen wij naar de website
www.codarts.nl.
Sollicitatie:
Je motivatiebrief en cv kun je tot en met 26 juni 2022 per e-mail sturen aan
bureaupo@codarts.nl.
Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van
alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

