
 

Het Bijlmer Parktheater 
zoekt per 1 september 2019 

 

Een Programmeur 
voor 24 uur per week  

plaats/locatie: Amsterdam Zuidoost 

Deze vacature betreft een betaalde functie.  

Wie zijn wij? 

Het Bijlmer Parktheater is een Cultuurhuis, gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Naast een theater voor 

professionele gezelschappen en kunstenaars, zijn wij ook een podium voor jonge makers en 

aanstormende talenten die de kans krijgen zich artistiek te ontplooien, producties te maken en zich 

verder te ontwikkelen. Met cultuureducatieprojecten binnen het onderwijs dragen we bij aan de 

brede talentontwikkeling van de jeugd. Ook vervullen wij een brugfunctie tussen de gevestigde 

theaterinstellingen in de stad Amsterdam (en daarbuiten) en het publiek en de makers van  

Amsterdam Zuidoost. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een eigen unieke 

programmering waarin er plaats is voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en 

cultuuruitingen. Een theater waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden.  

Wij zoeken een wereldwijze programmeur 

Na 15 jaar creatieve dienst gaat onze programmeur Fako Kluiving een stapje terug doen. Daarom 

zoeken wij een nieuwe, wereldwijze programmeur die in staat is om de opgebouwde expertise en de 

opgebouwde uitstraling voort te zetten.  

Met oog voor diversiteit 
Wij zijn op zoek naar een programmeur die de missie en visie van de organisatie  onderschrijft en 
combineert met strategisch inzicht en een artistiek ondernemende instelling. De programmeur die 
wij zoeken, heeft oog voor de diversiteit van onze publieksgroepen en de kwaliteit van de 
verschillende artistieke uitingen en cross-overs.  

De programmeur is in staat om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden met theaters, 
theatergezelschappen, festivals,  nieuwe makers, impresariaten en andere relevante partners.. 



Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een multiculturele omgeving en die voldoende 

interculturele kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld om zich aan te sluiten bij het inclusieve 

beleid dat het theater al meer dan negen jaar voert.  

Taken van de Programmeur 

Samen met de algemeen-artistiek directeur is de programmeur verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en uitvoering van de programmering en het samenstellen van bijzondere concepten. 

Daarnaast werkt de programmeur in een team met andere programmeurs en zorgt voor de 

afstemming en de samenhang van het totale programma. 

De programmeur neemt deel aan het managementteam en zorgt voor een goede afstemming met de 

verschillende afdelingen in de organisatie. 

Gewenste competenties 

 Analytisch, Flexibel, doortastend, communicatief en enthousiasmerend. 

 Relevante opleiding en affiniteit met theater binnen een cultureel-diverse omgeving. 

 Kennis van en ervaring met de zakelijke aspecten van de programmering 

 HBO-Academisch werk/ en denkniveau 

 Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 

 Aantoonbare communicatieve en schrijfvaardigheden 

 Het kunnen omgaan met planningssystemen en het dragen van 
budgetverantwoordelijkheid 

 Kennis van het theaterveld en kennis van Amsterdam Zuidoost, strekken tot 
aanbeveling 

 Aantoonbare redactionele vaardigheden 

 Scouten van aanstormend bi-cultureel theatertalent 

 Stressbestendigheid en zelfstandig kunnen opereren 

Wat bieden wij? 

Een enthousiast team binnen een dynamisch stadsdeel. Beloning in schaal 9 van de CAO 
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Met een brutosalaris, afhankelijk 
van opleiding en ervaring, van maximaal € 3.988,- per maand, op basis van een fulltime 
dienstverband. 
 
Aanstelling 
De omvang van de aanstelling is van 1 september 2019 tot en met december 2019 16 uur 
(44.44%) per week. Vanaf 2020 zal de omvang van de aanstelling 24 uur (66,66%) per week 
zijn. In eerste instantie zullen we een overeenkomst aangaan voor een jaar, met zicht op 
verlenging en uiteindelijk is de intentie een vast dienstverband.   

De procedure 
We nodigen kandidaten uit een motivatiebrief en cv te zenden aan 
info@bijlmerparktheater.nl ter attentie van Ine Bisessar. 

mailto:info@bijlmerparktheater.nl


De selectiecommissie voert met een aantal potentiële kandidaten een gesprek. De 
selectiecommissie bestaat uit de directie, een lid van het bestuur en een lid van het 
Management Team.  

Mogelijk wordt een assessment onderzoek ingezet. Referenties zullen worden ingewonnen. 

Sluitingsdatum 

1 juni 2019 

Meer informatie via e-mail of onze website 

E-mail: info@bijlmerparktheater.nl    Website: www.bijlmerparktheater.nl 

mailto:info@bijlmerparktheater.nl
http://www.bijlmerparktheater.nl/

