Roodkapje is op zoek naar een Floor Manager (0,4 fte – op contractbasis) vanaf maart 2019
Over Roodkapje
Roodkapje Rotterdam is een multidisciplinair (ART | MUSIC | FOOD) platform voor presentatie,
ondersteuning en ontwikkeling. Roodkapje biedt een podium aan jonge kunstenaars, muzikanten,
performers en programmeurs en creëert ruimte voor samenwerking, experiment en groei. Roodkapje
produceert o.a. tentoonstellingen, muziekavonden, workshops, lezingen en performances. Roodkapje is
meerstemmig, ondernemend en ondersteunend.
In 2019 organiseert Roodkapje heel veel verschillende evenementen. Het doorlopende
muziekprogramma, de vele verhuringen en de start van het Hamburger Community of Art (HCA)
programma zorgen gezamenlijk voor een programma vol met o.a. bandnights, lezingen, nacht
evenementen, performances, workshops en tentoonstellingen. Voor deze evenementen zoekt Roodkapje
versterking op de vloer!
Over de functie
Als Floor Manager ben je tijdens de uiteenlopende evenementen het gezicht van Roodkapje. Je bent de
schakel tussen artiesten, technici, beveiligers (indien aanwezig), vrijwilligers en publiek. Je werkt nauw
samen met de projectleider muziekprogramma & verhuringen, de projectleider HCA, de
vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers van Roodkapje. In samenwerking met hen zorg je ervoor dat het
evenement zo goed en soepel mogelijk verloopt.
Over jou
Je bent gedreven, gastvrij en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent bekend met de
Rotterdamse kunst- en muziekscene en begeeft je graag onder musici, kunstenaars, artiesten en
bezoekers. Op de vloer bewaar je overzicht en rust – ook in hectische situaties. Daarnaast weet je
iedereen op een prettige, open en respectvolle wijze te woord te staan. Je vindt het geen probleem om
buiten kantoortijden te werken (de evenementen vinden met name in de avonden / weekenden plaats). Je
hebt kennis van calamiteitenprocedures en bent in het bezit van Sociale Hygiëne en eventueel BHV. Je
hebt horeca ervaring en kunt een team van vrijwilligers enthousiast aansturen en iets bijleren.
Wat we bieden
Als Floor Manager bij Roodkapje krijg je de kans:
- jezelf verder te ontwikkelen binnen een fijne omgeving vol muziek, kunst en lekker eten;
- samen te werken binnen een dynamisch team;
- jouw netwerk binnen de (Rotterdamse) culturele sector te vergroten;
- circa 8 evenementen per maand te draaien.
Interesse? Stuur uiterlijk 15 februari een korte motivatiebrief (max 1 A4) + CV aan Angeliek Vermonden
(projectleider muziekprogramma & verhuringen) via angeliek@roodkapje.org.

