
 
 
 
Krijg je energie van festivals, het aansturen van projectteams en het maken van mooie 
programma’s?  Zijn het maken van heldere planningen, draaiboeken en projectplannen je 
tweede natuur, maar steek je net zo makkelijk je handen uit de mouwen? Barst je van de 
creatieve ideeën, ben je niet snel uit het veld geslagen als het net even anders gaat dan 
gepland en heb je de afgelopen periode ervaring opgedaan met het optuigen van hybride 
events? Dan pas jij misschien komend jaar in ons team als  
 

Hoofd productie / projectcoördinator 
 
We zoeken een vervanger voor ons huidige Hoofd Productie/Festival coördinatie voor de uitvoer van 
Go Short 2022 en alle programma’s daaromheen. Je bent de spin in het web binnen een dynamisch 
team. Je taken en rol binnen de organisatie veranderen mee met de periode in het jaar. We zoeken 
een multitalent dat goed om kan gaan met een breed takenpakket. Je focust zowel op het jaarlijkse 
internationale festival in april, als op jaarrond projecten en langlopende partnerships. Zo ben je onder 
andere bezig met het meedenken over de kaders waarbinnen de activiteiten plaats gaan vinden, het 
samenstellen van projectteams, het onderhouden van bestaande en het aanjagen van nieuwe 
partnerships. De verschillende projectteams werken zelfstandig maar jij hebt een belangrijke rol in het 
verbinden en samenbrengen van afdelingen en teams en overziet de totale planning die in deze 
roerige tijd vaak aangepast moet worden. Je gaat moeiteloos mee in de steeds veranderende 
workflow en zet deze om naar heldere productielijnen voor het festival en andere events. 
Met het festival in april in het verschiet start je meteen met het coördineren van de algemene 
productie, regelen van locaties, het coördineren van festivalinrichting, AV/livestream techniek etc. Het 
aansturen van zeer divers samengestelde (project)teams, technische crews vrijwilligers en stagiaires 
is een essentieel onderdeel van de functie.  

 
Jouw profiel 
Je kent de culturele evenementensector goed. Je hebt een relevant netwerk met dienstverleners en 

leveranciers en je hebt aantoonbare ervaring met de productie en/of facilitaire kant van (film)festivals 

en/of vergelijkbare evenementen. Je weet wat er nodig is om offline en online te produceren en om 

mensen te enthousiasmeren en te motiveren een tandje bij te zetten als dat nodig is. Je bent 

klantgericht en kunt goed de balans houden tussen het inhoudelijke en het zakelijke. Je hebt een sterk 

strategisch inzicht, met oog voor de mensen. Je bent organisatorisch sterk, flexibel en niet bang om te 

experimenteren. Je voelt je verantwoordelijk voor het proces maar houd je doel scherp in de gaten. Je 

bent betrouwbaar, communiceert helder en bent goed in het bepalen van prioriteiten en het behouden 

van overzicht. Als laatste heb je ruime ervaring in het opstellen en bewaken van projectbegrotingen. 

 
Je maakt onderdeel uit van het MT, werkt nauw samen met de verschillende afdelingen en de 

directeur. Je realiseert je wat werken bij een relatief kleine en dynamische organisatie inhoudt, en je 

hebt er zin in om op flexibele, zelfstandige en oplossingsgerichte wijze met een team aan de slag te 

gaan.  

 
We vragen: 

- minimaal HBO werk- & denkniveau; 
- Ruime werkervaring in productie en/of als programmamaker van (film)festivals; 
- een visie over de cultuursector, het cultuurbedrijf en de productie van events; 
- je kunt je vinden in de artistieke missie van Go Short, en urgentie om korte film, niet-

mainstream verhalen en jong talent een groots podium te bieden; 
- inzicht in en ervaring met financiën, begrotingen, rapportages en partnerbeheer;  
- een proactieve, creatieve instelling en het vermogen om out-of-the-box te denken; 
- aantoonbare leidinggevende ervaring; 
- ervaring met digitale transitie, online programmering en live streams is een pre; 



- flexibiliteit, creativiteit en een goede dosis humor en zelfrelativering; 
- je bent (bij voorkeur) woonachtig in de regio en/of kent Nijmegen zeer goed 

 
Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Het maakt ons niet uit 
waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan 
te kunnen leveren nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren. 
 
Wij bieden 

Je komt te werken in een jong, dynamisch team en krijgt veel vrijheid om zelf een succes van de 

functie te maken. De organisatie en het kantoor zijn gevestigd in Nijmegen. Het salaris bedraagt € 

2.320 tot maximaal € 3.700 o.b.v. een fulltime aanstelling. In overleg kan de functie freelance ingevuld 

worden, fee is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Het betreft een functie van ongeveer 4-5 dagen per week in ieder geval tot en met mei. De definitieve 

omvang kan in overleg worden vastgesteld. De functie vereist af en toe werkzaamheden in het 

weekend of in de avond en is per direct beschikbaar. Verlenging van de opdracht of een andere 

functie behoort tot de mogelijkheden. Go Short is altijd op zoek naar talent. Past deze vacature niet 

helemaal maar zie je je zelf in een deel van het takenpakket of de functie-eisen laat ons dit dan ook 

weten. 

 

Meer informatie en reacties 

Ben je geïnteresseerd reageer dan zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 17 januari 2022. Om de 

administratie overzichtelijk te houden vragen geïnteresseerden te reageren via ons online 

sollicitatieformulier en daarnaast een bondige motivatie en CV te mailen naar vacatures@goshort.nl 

o.v.v. Sollicitatie Hoofd productie. Gesprekken vinden plaats op 21 januari. 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kirsten Ruber (directeur) via 

kirsten@goshort.nl .Voor meer informatie over Go Short en onze programmering kijk op 

www.goshort.nl of onze socials. 

 

Go Short is een kleine en persoonlijke organisatie die graag direct contact heeft met 

geïnteresseerden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZzDLM2YKt_JcNJ23PUXroXoLcjkMVJPVXRqI-9zGCFI/viewform
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