Tryater zoekt:

MEDEWERKER PRODUCTIE
Per 10 januari 2022

Tryater is hét meertalige theatergezelschap
van Fryslân en maakt deel uit van de landelijke
culturele basisinfrastructuur. We spelen ruim
270 groot- en kleinschalige voorstellingen per
jaar, voor zo’n 25.000 bezoekers: kinderen,
jongeren en volwassenen. Met Leeuwarden als
uitvalsbasis zie je ons in heel Friesland en ook
daarbuiten. In theaters en dorpen, in scholen en
op locatie. We brengen nieuwe verhalen, dicht
op de huid van ons publiek. Met alle ervaring
op zak sinds onze oprichting in 1965 en met
alle inspiratie en energie van het jonge talent
waarmee we werken.
Om het team te versterken zoekt Tryater een
productiemedewerker. Deze werkt samen met de
productieleider en hoofd productie & techniek.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je houdt je bezig met onder meer:
· het opstellen van repetitieplanningen en
draaiboeken;
· het doorlopend informeren van en
communiceren met acteurs en het artistieke
team;
· het plannen, bijwonen en notuleren van
productievergaderingen;
· het werven van vrijwilligers en figuranten;
· het regelen van rekwisieten.
De taken en verantwoordelijkheden hangen altijd
af van de aard en grootte van een project. Dit
maakt het werk heel afwisselend en dynamisch!
JOUW PROFIEL
· Je hebt (enige) relevante werkervaring en/of
een relevante opleiding
· Je bent assertief, open en communicatief
· Je weet prioriteiten te stellen en overzicht te
houden en je bent in staat rust te bewaren in
complexe situaties
· Je denkt altijd tien stappen vooruit
· Je bent flexibel: je bent bereid om in het
weekend en in de avonduren te werken
· Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Voldoe je niet aan alle eisen, maar denk je dat we
jou moeten hebben? Dan nodigen we je ook van
harte uit te reageren.
Met onze voorstellingen spreken we een brede
doelgroep aan. Daarom zien wij diversiteit ook
graag terug in ons personeelsbestand. Werken
in divers samengestelde teams maakt ons
effectiever, innovatiever en het werk leuker.
WAT BIEDT TRYATER?
Wij bieden een inspirerende werkplek met
doorgroeimogelijkheden in de toekomst. Tryater
is een dynamische organisatie, met fijne collega’s
en een informele werksfeer.
De functie is voor drie dagen in de week, de
dagen waarop je werkt zijn in overleg. Tryater
hanteert de CAO Theater en Dans, de functie
van productiemedewerker valt in schaal 5. Dat
betekent dat je voor drie dagen in de week
tussen de € 1.389,- en € 1.848,- bruto per maand
zal gaan verdienen. We bieden een contract
voor een jaar met bij goed functioneren zicht op
verlenging en op termijn een vaste aanstelling.
Ben je enthousiast geworden naar aanleiding van
deze vacature? Stuur dan voor 22 november 2021
je cv met korte motivatie naar
info@tryater.nl. Voor vragen over deze functie
kun je contact opnemen met Amarins Jansma via
a.jansma@tryater.nl

