Ingang: per direct - Aantal uur: 32-40 uur per week

Feestfabriek Alles Komt Goed BV

Feestfabriek Alles Komt Goed BV is een sterk groeiende,
creatieve organisatie. Het is het bedrijf achter het grootste
betaalde festival van Nederland: Zwarte Cross. Naast
Zwarte Cross organiseren we het geestverruimende festival
Mañana Mañana. In 2012 werd Nozem Oil gelanceerd, een
drankje gemaakt van citrusvruchten en chili. Drie keer per jaar
komt het Harder! fanclub magazine uit welke inmiddels ook
landelijk in de schappen ligt. Met Stichting Pak An worden
ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek
ondersteund.
Ook helpen we jonge talenten uit het Oosten des lands die de
wereldtop willen halen middels de Zwarte Cross Talententuin.
De gemene delers bij alle activiteiten van de Feestfabriek
zijn originaliteit, creativiteit en verrassen. Het hele jaar door
proberen we, op een unieke en laagdrempelige manier,
vernieuwend te zijn. Zo brachten we onverwachte producten
op de markt waaronder Zwarte Cross Sneakers, hennepbier
‘De Groene Buizerd’, kinderboeken en vuurwerk. Op deze
manier blijven we nieuwe doelgroepen aanspreken en houden
we onze werkzaamheden afwisselend. De Feestfabriek telt op
dit moment ruim 45 medewerkers en is gevestigd in Hengelo
(Gld).

Wat ga je doen?

Als teamleider VVHP ben je eindverantwoordelijk voor
team Veiligheid, Verkeer, Horeca & Productie. Binnen deze
afdeling vallen alle facilitaire zaken, zoals; tenten, rijplaten,
podia, terreinen, water, stroom, milieu, sanitair, vervoer,
beveiligingscontracten, verkeersregelaars, medische zorg,
brandwachten, portofoons, maar ook het beheer van de
opslaghallen en kantoorartikelen. En alles wat te maken heeft
met eten en drinken richting publiek, maar ook crew-, artiestenen VIP-cateringen. Zorg dragen dat alle leveranciers op het
juiste moment aanwezig zijn, voor de beste prijs-kwaliteit
verhouding; dat is jouw grootste uitdaging.
Als de deal met een leverancier gemaakt is, is het werk
nog niet gedaan. Dan volgen de draaiboeken, op- en
afbouwplanningen, serviceplannen, etc. Je hebt een jaar de
tijd om te zorgen dat alles perfect geregeld is voor onze
evenementen!
Team VVHP bestaat uit 6 vaste collega’s en wordt in de aanloop
naar en tijdens onze evenementen flink uitgebreid. Samen
met hen begeleid je het marktonderzoek en selectieproces
van leveranciers. Je onderhandelt met leveranciers over prijs
en condities van bestaande en nieuwe contracten. Je streeft
ernaar om dit dynamische proces zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen. Hierbij heb je een goed oog voor detail en
kwaliteit en beschik je over genoeg inlevingsvermogen om
de wensen vanuit de creatieve afdeling te begrijpen en uit
te voeren.
Jij en je teamleden werken nauw samen met de projectleider van de festivals binnen de Feestfabriek.
De strategische keuzes, zoals indeling van
terreinen, verkeersplannen, opbouwplannen etc. wordt vormgegeven op deze
afdeling in nauw overleg met de projectleider. Jij en jouw teamleden kunnen
in commissies worden samengebracht
met teamleden van andere afdelingen,
wat door de projectleider wordt geïnitieerd.
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Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega die
wil werken in een professionele en dynamische omgeving.
We zoeken een collega die gedreven, collegiaal en energiek
is, initiatief durft te nemen en beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

Werkzaamheden zijn:
•

•
•
•
•
•

Aansturen van team Veiligheid, Verkeer, Horeca &
Productie: bewaken van het proces en de voortgang
binnen het team.
Je teamleden begeleiden, coachen, sparren, motiveren,
incl. het voeren van functioneringsgesprekken.
Het aanvragen en beoordelen van offertes en voeren
van prijsonderhandelingen.
Relaties onderhouden met leveranciers.
Opstellen van begroting en bewaken van budget.
Begeleiding van uitvoerend proces met leveranciers.

Herken jij jezelf in dit profiel?

Je hebt een afgeronde relevante HBO-opleiding,
NEVI of gelijkwaardig en je beschikt over
uitstekende communicatieve- en ijzersterke
onderhandelingsvaardigheden en probleemoplossend
vermogen. Je beschikt over leidinggevende capaciteiten
en hebt hier ervaring mee. Daarnaast ben je goed bekend
met MS Office en volgt met interesse de productionele
mogelijkheden op evenementen. Je behoudt overzicht, bent
commercieel, kunt goed prioriteiten stellen en bent bestand
tegen wisselende werkdruk.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een gezellig kantoor met fijne collega’s (deels
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden);
Een even zo gezellig en ambitieus team;
Veel ruimte voor eigen initiatief;
Een marktconform salaris dat afhankelijk is van
jouw ervaring en leeftijd.

Geïnteresseerd?

Beschrijf in je motivatiebrief waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie.
Stuur dit uiterlijk 30 september 2022, inclusief cv, naar: personeel@feestfabriek.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carien Beijer 0575-468080.

