Ben jij de nieuwe ervaren producer van
WE ARE THE NIGHT?
WE ARE THE NIGHT B.V. is per direct op zoek naar een ervaren producer. Het
gaat hierbij om een functie van 32-40 uur per week.
Functieomschrijving
Als ervaren producer werk je aan meerdere producties tegelijk, van de eerste gesprekken
bij binnenkomst van de opdracht tot aan de oplevering van de laatste content. Samen met
de creative director en klant werk je de contentstrategie en het contentplan uit, maak je
voorstellen en begrotingen om vervolgens de productie van A-Z uit te voeren met een tof
team. Ondertussen bewaak je de continuïteit van onze relaties, zowel met klanten als onze
leveranciers en freelancers.
Gedurende het productieproces ben je contactpersoon voor de klant, leveranciers en de
crew. Wanneer alle voorbereidingen zijn gedaan, kan de productie op locatie beginnen.
Ook daar ben je het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, zorg je dat alles in
goede banen geleid wordt en crew en apparatuur op tijd startklaar zijn. Natuurlijk zorg je
er ook voor dat iedereen het naar zijn zin heeft en op een fijne manier zijn werk kan
uitvoeren.
Na afloop van de productie zorg je er op kantoor voor dat de eventuele post-productie
goed verloopt en de content op tijd opgeleverd wordt bij de klant. Daarnaast zorg je dat
het project geëvalueerd en netjes afgerond wordt met de klant, leveranciers en crew.
Persoonsprofiel
Je houdt van een uitdaging, bent de echte spin in het web, kan overzicht houden
zonder de details uit het oog te verliezen.
Je hart gaat sneller kloppen van gecompliceerde projecten, maar haalt ook energie
uit de compactere producties.
Je hebt een proactieve houding, signaleert eventuele problemen op tijd en
onderneemt actie om het project met het team tot een goed einde te brengen.
Je hebt affiniteit met evenementen, artiesten en muziek
Je hebt geen 9-5 mentaliteit.
Ervaring met videoproducties en/of artist relations is een pré.
Je kan commercieel denken, bent creatief, houdt van een uitdaging en kan snel schakelen.
Je toont veel eigen initiatief en weet je collega’s te enthousiasmeren. Ook heb je affiniteit
met sociale media.
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Functievereisten
● Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als producer of projectmanager
● Ervaring met grote en complexe projecten met multidisciplinaire creatieve en
technische teams.
● Je hebt ervaring met het opstellen van begrotingen en offertes en weet het budget
gedurende de looptijd van het project perfect te bewaken.
● Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van diverse
uiteenlopende multidisciplinaire projecten, van binnenkomst van de opdracht tot
realisatie en afronding ervan. Je weet op ieder moment in het proces het overzicht
en de planning te bewaken.
● Je bent een stressbestendige teamplayer die op zijn tijd houdt van een drankje.
● Je bent flexibel en weet dat we alles moeten doen om de deadline te halen.
● Je kan goed plannen en organiseren en bent zeer resultaatgericht.
● Je bent sociaal en komt representatief over op onze klanten.
● Je bent zelfstandig en houdt van nieuwe uitdagingen.
● Ervaring met artist relations is een pré.
● Ervaring met videoproducties is een pré.
● Je spreekt- en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré.
● Woont in directe omgeving van Utrecht
● Minimaal HBO werk- en denkniveau
● In het bezit van een rijbewijs B
● Ben per direct of beschikbaar
Periode:
De start van je functie is bespreekbaar.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende fulltime baan in een tof en dynamisch team, waarbinnen de ruimte bestaat
om je verder te ontwikkelen. Wij zoeken actief naar klanten, collega’s en freelancers die
het beste product mogelijk willen maken. En daarbij ook nog samen een mooie tijd
beleven. We bieden je een breed werkvlak en een diversiteit aan producties. In de
producties ben jij de spil en krijg je de vrijheid en het vertrouwen om deze rol goed uit te
voeren. Wij zijn een hecht team dat dagelijkse samen luncht, regelmatig samen leuke
activiteiten onderneemt een drankje drinkt of op een productie samen BBQ’ed. We
ondersteunen elkaar om als individu en als team samen het beste uit jezelf te halen. Er is
oog voor work-life balance en eigen inbreng, hierbij hoort een bijpassende beloning en de
mogelijkheid tot groei in interessegebieden die het team belangrijk.
Organisatie profiel
Ons team werkt voor onze beide merken;WE ARE THE NIGHT en Chiefs of Content.
WE ARE THE NIGHT is een content marketing bureau voor artiesten en evenementen,
waarbij de passie voor muziek, evenementen en online branding belangrijk zijn. Wij zijn
van en voor het nachtleven en creëert op de maat van de beat. We richten ons op het
ontwikkelen content strategieën en het uitvoeren van onze content plannen.
Chiefs of Content is een content marketing bureau dat zich richt op content voor de
zakelijke markt. Hierbij creëren we high-end branding films, corporate storytelling en
employer branding. De executie bij Chiefs is gedetailleerd en foutloos waarbij
first-time-right een belangrijke element is.
Met ons gepassioneerde team werken we aan producten voor beide bedrijven en brengen
we met beeld emoties tot leven. Je ontmoet een informele werksfeer waarin er aandacht is
voor de klant, het product en het team. Het dagelijkse team bestaat uit 5 personen,
daarnaast werken we met een flexibele schil van ca. 25 personen.
Voor meer informatie of een sollicitatie, mail naar jobs@wearethenight.com.
We ontvangen je sollicitatie graag voor 27 januari 2020.
www.wearethenight.com - www.chiefsofcontent.nl
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