
   
 

 
 
 
 

 
OVER HET IJ ZOEKT 

TECHNISCH PRODUCENT VOOR FESTIVAL 

 

Half november 2022 t/m december 2023 

Flexibele opbouw in dagen richting festival 

Van 14 t/m 23 juli 2023 is de 31e 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.  

 

Daarnaast biedt Over het IJ jaarrond een platform aan (nieuwe) makers met o.a. de Stadskunstenaars, Over het IJ LAB 

en Zeecontainerprogramma. 

 

Wat ga je doen? 

Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een technisch producent voor Over het IJ Festival. We zoeken naar iemand 

die: 

• Verantwoordelijk is voor de logistiek en coördinatie van het festivalhart; 

• Eindverantwoordelijk voor het ontwerp van het festivalhart; 

• In staat is tekeningen en plattegronden te maken in een programma als AutoCad/Rhino; 

• Makers en gezelschappen van technisch advies kan voorzien; 

• Verantwoordelijk is voor op- en afbouwcoördinatie van Over het IJ Festival; 

• Verantwoordelijk is voor het contact en afspraken met alle leveranciers rondom logistiek en techniek, EHBO en 

beveiliging; 

• Samen met Festivalproducent verantwoordelijk voor het indienen van de vergunning; 

• Samen met Festivalproducent verantwoordelijk voor calamiteiten coördinatie; 

• Samen met Festivalproducent verantwoordelijk voor veiligheid van alle betrokkenen/projecten tijdens en 

rondom het festival;  

• Samen met Festivalproducent aansturen van technische en productieteam; 

• Overleg met en aanleveren van financiële afspraken met leveranciers aan Festivalproducent. 

 

Wanneer ga je dat doen? 

Flexibele opbouw van dagen richting het festival. Wij vragen een beschikbaarheid in de periode vanaf half november 

2022 t/m december 2023: 

• In de maanden november t/m februari ben je enkele dagen per maand beschikbaar voor voorbesprekingen en 

het maken van planningen; 

• In de maanden februari t/m mei ben je enkele dagen per week beschikbaar voor de algehele preproductie en 

vergunning; 

• In de maanden juni en juli ben je fulltime beschikbaar voor de laatste preproductie en uitvoer van het festival; 

• In de maanden augustus t/m december ben je enkele dagen per maand beschikbaar voor afronding van het 

festival.  

 



   
 

 
 
 
 

We zijn op zoek naar een gedreven, gestructureerd en secuur persoon. Je denkt in mogelijkheden en niet in 

beperkingen. Je bent een teamspeler en ook een zelfstandige werker; je bent besluitvaardig, creatief en initiatiefrijk. Je 

hebt ruime ervaring met technisch produceren, pre is technisch produceren binnen festivals.  

We geven voorkeur aan kandidaten die bijdragen aan de diversiteit van ons team.  

 

Wij bieden een fijn team dat op volle toeren produceert! Vanaf november starten we weer met produceren van Over 

het IJ Festival 2023. We hebben een dynamische, inspirerende werkomgeving met leuke collega’s. We appreciëren 

eigen initiatief enorm! We houden kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Salariëring volgens de cao toneel 

en dans. 

 

Hoe nu verder? 

Solliciteren kan tot 24 oktober 2022 per mail of in welke vorm jij het beste tot je recht komt. Graag wel een CV 

meesturen. Voor vragen en/of je sollicitatie kan je mailen naar algemeen directeur Simone Hogendijk 

simone.hogendijk@overhetij.nl   
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