Vacature
Productieleider
Om onze productieafdeling te versterken zoekt Phion, orkest van Gelderland en Overijssel een Productieleider
voor 36 uur per week. Wil jij werken bij een orkest dat een breed publiek wil laten ervaren hoe verrassend
symfonische muziek kan zijn? Reageer dan snel!
Wie zijn wij?
Phion, orkest van Gelderland & Overijssel is een jonge organisatie met een oud DNA: 130 jaar Het Gelders Orkest
en 86 jaar het Orkest van het Oosten. Daarmee is het een orkest in ontwikkeling en staat aan het begin van een
nieuw tijdperk. Met de missie om voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te zijn met live symfonische
muziek biedt Phion uiteenlopende muzikale belevenissen. Zo bieden wij naast symfonische producties zoals
klassieke concerten ook cross‐overs met nieuwe, inspirerende artiesten, muziektheater voor de hele familie en
zelfs educatieve programma’s op scholen. Neem een kijkje op onze Instagram om een indruk te krijgen van onze
projecten!
Wat ga je doen?
Als productieleider ben je één van de sleutelpersonen binnen de afdeling productie. Deze afdeling creëert de
condities om alle producties, of dat grote orkestproducties, kleine kamermuziekconcerten, cross‐over concerten
of grote buitenevenementen zijn, optimaal te laten verlopen.
Per productie ben je verantwoordelijk voor alle productionele zaken, als een echte spin in het web. Je begeleidt
externe solisten en dirigenten, je regelt vervanging bij uitval, je hebt dagelijks contact met de musici en je zorgt
dat alle betrokkenen de benodigde informatie ontvangen Je hebt contact met de marketing & sales en educatie
afdeling om gezamenlijke producties af te stemmen.
Om de producties perfect te laten verlopen maak je afspraken over de opbouw van het podium en zorg je dat
het transport van instrumenten en het vervoer van het orkest wordt geregeld. Bij cross‐over producties ben je
de verbindende factor tussen alle samenwerkingspartners. Je maakt een draaiboek, brengt de juiste
professionals bij elkaar en zorgt dat het orkest weet welke bijzonderheden ze kunnen verwachten. Je ziet erop
toe dat er goed contact is met de zalen en dat er financiële afspraken worden gemaakt voor inhuur van extra
licht/geluid etc.
Naast het draaien van producties houd je je bezig met de orkestbezetting voorafgaand‐ en gedurende het hele
seizoen. Ook ben je eerste aanspreekpunt voor het orkest. Zo behandel je verlofaanvragen,
ziek/herstelmeldingen en ziet toe op arbeidsomstandigheden. Tot slot ben je verantwoordelijk voor het
verzorgen van rapportages over jouw producties.
De producties worden verdeeld tussen het hoofd productie (jouw leidinggevende) en je collega productieleider.
Samen met de 3 productie assistenten vormen jullie de afdeling productie.
Wat neem je mee?
‐ Hbo werk‐ en denkniveau;
‐ Goede beheersing van de Engelse taal;
‐ Je bent flexibel: deze functie vraagt om werken in het weekend en/of de avonden;
‐ Een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie; dat kan bijvoorbeeld ook in een andere sector
zijn;
‐ Je bent een natuurlijke leider;
‐ Uitstekende communicatieve vaardigheden;
‐ Jij laat je niet snel op de kast jagen, je bent stressbestendig;
‐ Sterk probleemoplossend vermogen en een sterke planner;
‐ Nauwkeurig, oog voor detail, doortastend;
‐ Je hebt kennis van de verschillende Officepakketten
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een dynamische, muzikale werkplek met veel vrijheid om op eigen wijze invulling te geven aan jouw
rol. Geen dag is bij Phion hetzelfde. Wij zijn een ambitieus orkest, persoonlijke ontwikkeling en duurzame
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inzetbaarheid zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals
reiskostenvergoeding, een eindejaarsuitkering, een persoonlijk budget om je duurzame inzetbaarheid te
bevorderen en de mogelijkheid om flexibel vanaf diverse locaties te werken. Phion kent twee standplaatsen:
Arnhem en Enschede. Onze stafcollega’s werken regelmatig op beide plekken, in combinatie met thuiswerken en
stafdagen op locatie.
Het salaris van deze functie is gebaseerd op het Phion salarishuis en zal worden ingeschaald in schaal 7 tussen
€3.091 en €4.415 euro bruto per maand op basis van 36 uur, afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. Wij
bieden een contract voor bepaalde tijd (1 jaar), met de wens tot verlenging bij goed presteren.
Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit twee rondes, een kennismakingsgesprek en een vervolggesprek. Het
kennismakingsgesprek zal plaatsvinden in week 19. Het vervolggesprek vindt plaats in week 20.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan snel door je CV en motivatie voor 5 mei 2022 te sturen naar
jessie.vorgers@phion.nl. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Maarten Bonenkamp,
productieleider via maarten.bonenkamp@phion.nl.
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