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

Tijdens de evenementen:
In deze functie ben je eerste aanspreekpunt voor de 
verschillende disciplines binnen de afdeling Veiligheid. 
Tijdens de evenementen wordt team Veiligheid uitgebreid 
met ongeveer 30 personen. Samen met je collega zorg 
je ervoor dat het volledige team het werk goed kan 
uitvoeren en de evenementen zo veilig mogelijk verlopen. 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een collega die secuur te werk gaat, want jouw 
collega’s zijn tijdens de evenementen afhankelijk van de 
voorbereidingen die jij treft en de plannen die jij uitwerkt. 
Daarnaast is het belangrijk dat je goed functioneert in 
een team, denkt in mogelijkheden en initiatief durft te 
nemen. 

Wat ga je doen? 
We zoeken versterking binnen het team Veiligheid. 
Het team Veiligheid is onderdeel van de afdeling 
VVHP (Veiligheid, Verkeer, Horeca en Productie). Als 
medewerker Veiligheid ben je samen met je collega 
verantwoordelijk voor de voorbereiding op het gebied van 
veiligheid voor onze evenementen. De afdeling Veiligheid 
is verantwoordelijk voor drie disciplines Beveiliging, 
Medische zorg en Brandveiligheid. Je takenpakket zal 
bestaan uit verschillende uiteenlopende werkzaamheden, 
waaronder:  

• Opstellen van planningen voor onze veiligheidspartners  
• Bewaken van deadlines  
• Draaiboeken schrijven voor de drie verschillende 

disciplines  
• Opstellen van instructies voor verschillende disciplines  
• De inventarisatie van alle communicatiemiddelen die 

ingezet worden tijdens show 
• Het inventariseren van benodigdheden voor de 

afdeling Veiligheid

Feestfabriek Alles Komt Goed B.V.
Feestfabriek Alles Komt Goed BV is een sterk groeiende, 
creatieve organisatie. Het bedrijf achter het grootste 
betaalde festival van Nederland en de trots van de 
Achterhoek: Zwarte Cross. Naast de Zwarte Cross 
organiseren we het geestverruimende festival Mañana 
Mañana. De Feestfabriek telt ruim 40 medewerkers en is 
gevestigd in Hengelo (Gld.).  



Herken jij jezelf in dit profiel?   
• Je hebt ervaring met werken achter de schermen op 

een festival/evenement  
• Je hebt ervaring met het bieden van administratieve 

ondersteuning 
• Je hebt affiniteit met beveiliging, medische zorg en 

brandveiligheid  
• Je bent proactief en oplossingsgericht  
• Je bezit over goede sociale en communicatieve 

vaardigheden 
• Je hebt gevoel voor sfeer en kan de Feestfabriek 

mentaliteit waarderen  
• Je bent in het bezit van rijbewijs B 

Beschik je niet over alle capaciteiten, maar ben je wel 
geïnteresseerd? Dan nodigen we je toch van harte uit 
om te reageren.  

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

gelachen  
• Deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden 
• Iedere dag een gezamenlijke lunch op kantoor  
• Een gezellig en ambitieus team  
• Veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën  
• Een veelzijdige functie met veel 

verantwoordelijkheden  
• Mogelijkheid tot doorgroeien 
• Een marktconform salaris dat afhankelijk is van 

jouw ervaring en leeftijd

Wat doet de Feestfabriek nog meer?
Naast de evenementen, werd in 2012 werd Nozem Oil 
gelanceerd, een drankje gemaakt van citrusvruchten en 
chili. Drie keer per jaar komt het Harder! fanclubmagazine 
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. 

Geïnteresseerd?
Lijkt het je wat om te komen werken als medewerker Veiligheid?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar: carien@feestfabriek.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen Carien Beijer via 0575-468080. 
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