
Ingang: per direct  -  32-40 uur per week 

Wat ga je doen?
Binnen de ICT-afdeling van de Feestfabriek zijn we op zoek 
naar versterking. De afdeling, die momenteel bestaat uit drie 
teamleden, is verantwoordelijk voor het volledige ICT-pakket 
- zowel op kantoor als tijdens de evenementen op locatie. 
Het team zorgt ervoor dat het computernetwerk, alsmede 
de telecom op ons hoofdkantoor in Hengelo, werkt als een 
zonnetje. Naast het beheer van het netwerk, het serverpark, 
de applicaties en alle randapparatuur, ondersteunen zij 
dagelijks alle collega’s met het gebruik van onze systemen. Zo 
beschikt de Feestfabriek over diverse tools om het dagelijkse 
werk mogelijk te maken: een eigen ticketsysteem voor de 
kaartverkoop, accreditatiesystemen, een centrale opslag van 
alle bestanden en een eigen inkoop- en planningssysteem 
(FES). Tot slot geeft de ICT-afdeling ondersteuning op de 
evenementenlocaties en bouwt het team samen met externe 
partners de tijdelijke netwerken op de festival locaties. 

Als Software Ontwikkelaar ga jij je in eerste instantie 
bezighouden met het doorontwikkelen, testen en onderhouden 
van één van de meest belangrijke softwareproducten die we 
in huis hebben, namelijk: FES (Feestfabriek Evenementen 
Systeem). FES is hét inkoop- en planningssysteem voor 
onze festivals waar al onze medewerkers, partners en 
leveranciers gebruik van maken in aanloop naar en tijdens 
de evenementen. De processen die we ondersteunen met 
dit eigen systeem zijn onder andere; personeelsplanning, 
dranklogistiek, muntregistratie en voorraadbeheer. We 
ontwikkelen met behulp van een eigen framework, op basis 
van .NET Core, C#, TypeScript en MySQL en dus is het heel 
handig (lees: noodzakelijk) om daar kennis en ervaring 
in te hebben.

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 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 40 medewerkers en is gevestigd in Hengelo 
(Gld.). 



Wie zoeken wij? 
We zoeken een Medior Software Ontwikkelaar met een 
afgeronde relevante IT-opleiding die wil werken in een 
professionele en dynamische omgeving. Iemand met enige 
jaren ervaring in het ontwikkelen van applicaties, zowel 
front-end- als backend ontwikkeling. Je denkt in oplossingen 
en combineert je analytische vermogen met een stukje 
creativiteit, zodat je kritisch meedenkt over hoe onze 
systemen nóg beter kunnen. Je kunt zelfstandig aan het werk 
en bent er niet vies van om zelf iets te bedenken en/of te 
ontwerpen. Wij verwachten van jou dat je analytisch sterk 
bent, affiniteit hebt met techniek en het overzicht houdt 
binnen ingewikkelde gegevensstructuren.

Daarnaast heb je ook communicatieve kwaliteiten. Je moet 
enerzijds namelijk met de (eind)gebruikers in gesprek om te 
achterhalen wat de behoeften zijn en anderzijds helder en 
duidelijk communiceren hoe zaken werken, zodat iedereen 
zonder al teveel vraagtekens gebruik kan maken van het 
systeem. Maar dat is nog niet alles! Je moet ook onder druk 
kunnen werken: het stoom komt je niet uit de oren tijdens het 
hectische festivalseizoen (mei t/m augustus). Tot slot: bij de 
Feestfabriek zitten we niet het hele jaar door met onze bleke 
snuit achter de computer, we gaan ook fysiek de wei in om 
daar alle ICT-voorzieningen te regelen. In je schoenen met 
stalen neuzen rijd je tijdens de festivals met een golfkar het 
hele terrein over om samen met het team de WiFi werkend 
te krijgen. Dus je hebt ook een ‘handen uit de mouwen 
mentaliteit! Samenvattend: dankzij je passie voor het ICT-
vak en jouw vlotte communicatieve vaardigheden help je 
onze systemen, de collega’s en andere afdelingen naar 
een hoger niveau. 

Herken jij jezelf in dit profiel? 
• Relevante IT-opleiding
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met software 

development
• Je hebt kennis van .NET Core, C#, TypeScript, MySQL
• Een leergierige houding en zelfstandig kunnen werken
• Je hebt gevoel voor sfeer en kan de Feestfabriek humor 

en mentaliteit waarderen
• Je hebt het vermogen om over ingewikkelde IT-

processen helder en duidelijk te communiceren, zodat je 
‘niet ICT-collega’s’ ook begrijpen wat je bedoelt

• Proactief en oplossingsgericht
• In bezit van rijbewijs B 

Wat bieden wij?
• Een tof kantoor met fijne collega’s – hier wordt 

vaak gelachen en gezellig samen geluncht in het 
kantoor-café (deels thuiswerken behoort uiteraard 
tot de mogelijkheden)

• Een platte organisatie met veel ruimte voor 
zelfstandig werken, eigen initiatief en persoonlijke 
ontwikkeling

• Een veelzijdige functie vanwege de diversiteit aan 
festivals en merken

• Een marktconform salaris dat afhankelijk is van jouw 
ervaring en leeftijd

Geïnteresseerd?
Beschrijf in je motivatiebrief waarom jij de geschikte kandidaat bent voor deze vacature en 

hoe jij ervoor gaat zorgen dat wij onze IT-taken naar een hoger niveau kunnen tillen. Stuur dit, 
inclusief je CV, naar: carien@feestfabriek.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met 

Carien Beijer 0575-468080
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