Het doel van Jeugdtheater Hofplein is professioneel theater maken door en voor kinderen en jongeren.
Hofplein wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren met theater in aanraking laten komen. Ons motto is:
verbeeld, verrijk, verwonder. En dat doen we met theater in vele verschijningsvormen.
Hofplein begeeft zich zowel binnen- als buitenschools in alle onderwijsniveaus. Naast het verzorgen van
theatertrajecten en het maken van voorstellingen met deelnemers in de vrije tijd en leerlingen en studenten in
het regulier onderwijs, verzorgt Jeugdtheater Hofplein i.s.m. LMC en Albeda opleidingen op Mavo-, Havo-,
Vwo- en Mbo-niveau.
De afdeling Jeugdtheater zoekt een:

Productieassistent
(stageplaats / periode en uren in overleg)
De afdeling Jeugdtheater verzorgt theaterprogramma’s voor kinderen en jongeren vanaf 2 jaar. Met
theatertrajecten op 13 locaties en verschillende voorstellingen in onder andere het Hofpleintheater bereiken
we ruim 4.000 deelnemers en 52.000 bezoekers. Voor de afdeling Jeugdtheater zoeken we een enthousiaste
productiestagiair(e) die ons kan helpen bij de totstandkoming van voorstellingen, festivals en projecten. We
zoeken iemand die het reilen en zeilen van theater met jongeren wil leren kennen. Je draait mee in de
organisatie op kantoor, ondersteunt de regisseur bij repetities en voert praktische werkzaamheden uit rondom
de voorstelling. Omdat we werken met jongeren die in hun vrije tijd theater maken, vinden werkzaamheden
vooral in de weekenden plaats.
Takenpakket
Ondersteuning van productieleider en regisseur bij repetities;
Uitzoeken van onkosten, opvragen van offertes en aankopen doen voor de productie;
Werven, inroosteren en begeleiden van vrijwilligers;
Het maken van draaiboeken;
Het voorbereiden en notuleren van productievergaderingen;
Spelers begeleiden tijdens de voorstellingen.
We vragen
Een passende opleiding op Mbo- of Hbo-niveau;
Affiniteit met theater, kinderen, jongeren en onderwijs;
Uitstekende vaardigheden in Word en Excel;
Nauwkeurig kunnen werken en rekenkundig inzicht;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Woonachtig te Rotterdam of in de directe omgeving;
Bereid om onregelmatig en vooral in het weekend te werken;
Beschikbaar voor minimaal 20 uur per week;
Periode in overleg.
Wij bieden
Goede begeleiding door een ervaren stagebegeleider;
Een gezellige en leerzame werkplek met leuke collega’s.
Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreide cv en referenties vóór 21 augustus 2019 naar
jts@jeugdtheaterhofplein.nl t.a.v. Claudin Knoefmann. Laat ons ook weten in welke periode je graag stage wil
lopen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

