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Gezocht: Assistent vrijwilligers coördinatie  
Over het IJ Festival 2021 

 
10 DAGEN LANG AVONTUURLIJK THEATER  

OP BIJZONDERE PLEKKEN IN DE STAD 
 

1,5 dagen per week, oplopend naar meer dagen richting het festival, per direct 
 
Ben jij een gedreven starter op het gebied van vrijwilligers-coördinatie? Vind jij het 
leuk om kennis te maken met nieuwe mensen en contactpersoon voor hen te zijn? 
Gaat jouw hart sneller kloppen van een creatieve festivalomgeving en ben je niet 
vies van hard werken? Dan is deze vacature iets voor jou! Je wordt onderdeel van 
het festivalteam en Over het IJ Festival biedt jou een unieke kans om mee te werken 
binnen een dynamische festivalorganisatie en de nationale theaterwereld. 
 
Wat is Over het IJ Festival? 
Van 9 t/m 18 juli is de 29e editie van Over het IJ Festival: hét locatietheaterfestival 
van Amsterdam. Aan de oevers van het IJ, op de NDSM Werf en in Amsterdam Noord 
presenteren spraakmakende makers en het nieuwste talent voorstellingen en 
installaties op binnen- en buitenlocaties. De stad is de inspiratiebron én het podium. 
Over het IJ gelooft namelijk hartstochtelijk in kunst die niet alleen over de 
samenleving gaat, maar ook midden in de samenleving staat.  
 
Wat ga je doen? 
Voorbereiding festival: 

• Werven van vrijwilligers; 
• Aanmeldingen verwerken; 
• Kennismakingsgesprekken voeren; 
• Rooster invullen; 
• Nieuwsbrieven schrijven en versturen; 
• Sociale media bijhouden 

 
Tijdens festival: 

• Het ontvangen en aansturen van de vrijwilligers; 
• Rooster problemen oppakken; 
• Dagrapportages terugkoppelen aan het festival team.  
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We zijn op zoek naar 
Een gedreven, enthousiast en nieuwsgierig talent die houdt van aanpakken en grote 
groepen mensen aansturen. Je bent een teamspeler zonder een 9 tot 5 mentaliteit en 
benadert makkelijk mensen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, vindt het 
leuk om met verschillende mensen om te gaan, bent resultaatgericht en vindt het 
leuk om te plannen en organiseren.  
 
Per direct voor 1,5 dag per week, oplopend naar meer dagen richting het 
festival. Dagen gaan dus in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met 
annemarijn.zanting@overhetij.nl. 
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