
Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. is een sterk groeiende en creatieve evenementenorganisatie. 
Het is de organisatie achter hét grootste betaalde festival van Nederland: Zwarte Cross. Naast de 

Zwarte Cross organiseert de Feestfabriek het festival Mañana Mañana. Een ander belangrijk 
onderdeel van de Feestfabriek is het drankje Nozem Oil. De gemene delers bij alle activiteiten 
van de Feestfabriek zijn originaliteit, creativiteit en verrassen. In de loop der jaren bracht de 

Feestfabriek onverwachte producten op de markt zoals een kinderboek en vuurwerk. De 
Feestfabriek telt op dit moment ruim 40 medewerkers en is gevestigd in Hengelo (Gld).  

 

Wij zijn op zoek naar een  

Medewerker Evenementen Productie 

 
Ingang: per direct 
Aantal uur: 40 uur per week  

 
 

Functieomschrijving  
Als Medewerker Evenementen Productie val je onder de afdeling Veiligheid, Verkeer, Overheid en 
Productie (VVOP). Dit team bestaat momenteel uit 8 personen en is verantwoordelijk voor de 
productionele invulling op het terrein van onze eigen festivals. Denk hierbij aan het maken van de 
op- en afbouwplanning, het contracteren van leveranciers als ook aan de inkoop van materialen en 
diensten. 
 
In je functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van een groot gedeelte van de productionele 
zaken van onze evenementen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het inkoopproces van je 
leveranciers, als ook de daadwerkelijke uitvoering en afhandeling op locatie. Je streeft ernaar om dit 
proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je werkt nauw samen met collega’s van andere 
afdelingen. Je hebt een goed oog voor detail, maatwerk en kwaliteit.  
 

Werkzaamheden 
• Coördineren en opstellen van bouw- en breekplanningen voor diverse afdelingen voor onze 

evenementen 

• Coördineren van interne productionele aanvragen voor verschillende afdelingen 

• Inkoop van diverse materialen en diensten 

• Aanvragen en vergelijken van offertes van diverse aanbieders en leveranciers 

• Onderhandelen met productionele leveranciers  

• Aansturen van leveranciers en medewerkers op locatie 

• Opstellen van overeenkomsten 

• Administratieve verwerking van aanvragen en planningen 

• Meedenken over indeling evenementenlocaties 

• Bijhouden van budgetten en begrotingen, kostenbewaking 

• Schrijven en handhaven van draaiboeken  

 
Wie zoeken we?  
Voor deze functie zoeken we een collega die wil werken in een eigengereide en dynamische 
omgeving. Je bent gedreven en energiek, durft initiatief te nemen en beschikt over een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast werk je gestructureerd en ben je goed in het aansturen van 
medewerkers. Dankzij je oog voor detail en kwaliteit zorg je er als coördinator voor dat alles op de 
juiste manier wordt uitgevoerd. Tijdens de op- en afbouw van onze festivals voel je je op locatie als 
een vis in het water en ga je vol adrenaline net zo lang door totdat alles staat. Zorgen voor een 
optimale festivalbeleving van onze bezoekers is daarbij jouw drijfveer.  
 



Wat vragen we? 
• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau 
• Je hebt minstens 1 jaar ervaring in een relevante, coördinerende functie op het gebied van 

evenementen producties 
• Je bent representatief, diplomatiek en communicatief vaardig; je weet op een vriendelijke 

manier duidelijk te zijn. 
• Je bent vaardig in het onderhouden van contacten met verschillende leveranciers, 

stakeholders en partners, maakt heldere afspraken en zorgt dat iedereen zich daaraan houdt 
• Je bent in staat te zorgen voor oplossingen als de situatie erom vraagt 
• Je kunt snel schakelen tussen verschillende activiteiten, niveaus en onderwerpen 
• Je beschikt over inlevingsvermogen: je begrijpt precies waar de behoefte van de Zwarte 

Cross- en Mañana Mañana-bezoeker ligt 
• Je hebt affiniteit met festivals, evenementen, cultuur en muziek 
• Je kent onze festivals of hebt ze al eens bezocht 
• Je bent in staat eigen werkbudgetten samen te stellen en te bewaken 
• Je kunt zelfstandig, gestructureerd en accuraat werken 
• Niets is je te veel en je bent stressbestendig 
• Je kunt goed overweg met Word en Excel 
• De Achterhoekse taal voelt voor jou vertrouwd 

 

Goed om te weten voordat je bij ons wilt komen werken: 
• Dat onze werkzaamheden een piek kennen in de zomermaanden, dus dat je in die periode je 

vakantieplannen in de ijskast moet zetten 
 

Geïnteresseerd?  
Stuur je motivatiebrief inclusief CV op naar: loes@feestfabriek.nl. Reageren kan tot 4 december 
2019.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes Kampshof 0575-468080. 
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