Stichting NH-Pop
zoekt op korte termijn een

projectmedewerker voor “Op sleeptouw”
NH-Pop is de koepelorganisatie voor de Noord-Hollandse popmuziek. Met diverse activiteiten wil het de
kwaliteit van de popscene in Noord-Holland versterken. Door kennisoverdracht en activiteiten te ontwikkelen is
NH-Pop intermediair tussen muzikanten, zalen, overheid en politiek.
Met het project “op Sleeptouw” gaat NH-Pop door de hele provincie Noord-Holland activiteiten op het gebied
van talentontwikkeling ontwikkelen. De basis van dit project bestaat uit ervaren artiesten die talentvolle
muzikanten ondersteunen. Met workshops, masterclasses en showcases worden de talenten ondersteund in
hun ontwikkeling. De voorbereidingen van het project staat gepland voor eind augustus 2019, afronding in mei
2020.
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
 Je bent verantwoordelijk voor de opstart, voorbereiding, planning, begeleiding, uitvoering en het
resultaat van “Op Sleeptouw”.
 Je bent verantwoordelijk voor het beheer van budgetten en het realiseren van het project binnen de
financiële kaders
 Je draagt zorg voor de juiste personele invulling van het project. Sessieleiders, workshopdocenten,
artiesten worden door jou benaderd en aangesteld
 Je onderhoudt contacten met de samenwerkende poporganisaties in Noord-Holland. Je bent
verantwoordelijk voor de inhoudelijke en productionele afstemming met diverse partijen. Je beweegt
je binnen een breed werkveld
 De afwikkeling van een project behoort ook tot je verantwoordelijkheden, waaronder de
kwaliteitsbewaking, verslaglegging, nacalculaties, klachtenafhandeling en evaluaties.
 In de beginfase van het project zal je marketing moeten opstarten.
Wat vragen wij?









Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau afgerond: een creatieve opleiding met zakelijke
componenten of een zakelijke opleiding op cultureel gebied.
Je hebt enkele jaren aantoonbare ervaring met projectmanagement en projectuitvoerende
werkzaamheden.
marketingkwaliteiten zijn een pré.
Je bent ondernemend en ziet kansen.
Je kunt netwerken opbouwen en onderhouden.
Je bent enthousiast, resultaatgericht, in staat anderen te overtuigen en te enthousiasmeren en je
houdt van samenwerken.
Je hebt kennis van en ziet mogelijkheden voor de Noord-Hollandse popsector
Je bent woonachtig in de provincie Noord-Holland

Wat bieden wij?
Wij bieden een Freelanceopdracht tot en met mei 2020. Het is veelzijdig functie met veel zelfstandigheid in een
levendige sector. Het aantal uren wordt in overleg vastgesteld op basis van ervaring en beschikbaarheid. Je
wordt ondersteund door een ervaren projectleider en een enthousiast bestuur. De werklocatie wordt in
overleg bepaald.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je terecht op onze facebookpagina en website www.nhpop.nl.
Mail jouw cv met motivatiebrief voor 15 augustus 2019 naar vacature@nhpop.nl.
Voor vragen over de functie kun je terecht bij projectleider Rob Kuiphuis (rob@nhpop.nl )

