Imagine is hét filmfestival in Nederland waar de verbeelding centraal staat. Het vindt jaarlijks plaats
in april in Amsterdam. Bij Imagine vind je een bijzondere selectie van de beste films van het
afgelopen jaar op het gebied van sci-fi, fantasy en horrorfilms. Het festival toont films waarin je
meegevoerd wordt naar onbekende werelden of die je anders laten kijken naar onze eigen wereld.
(Inter)nationale gasten, waaronder filmprofessionals, regisseurs, kunstenaars, acteurs en actrices,
worden uitgenodigd om films in te leiden, nagesprekken te houden, masterclasses te geven of
tentoonstellingen te realiseren. Ook is er een speciaal programma voor filmprofessionals en
studenten, en realiseren we een scholenprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs.
De 35ste editie vindt plaats van 10-20 april 2019 in EYE in Amsterdam. Het festivalteam bestaat uit
de artistiek en zakelijk directeur, vier programmeurs, een hoofd communicatie, een producent en
een staf/productiemedewerker. Daarnaast werken er drie stagiaires en veel freelancers en
vrijwilligers mee aan het festival.
Voor de komende editie zijn wij op zoek naar een:
Festival producent
De producent valt onder de zakelijk en artistiek directeur, werkt samen met de overige teamleden en
stuurt de eigen assistenten (stagiair(e)s) aan.
Werkzaamheden: voorbereiden, superviseren en uitvoeren productionele werkzaamheden m.b.t.
het festival waaronder:
- vrijwilligers coördinatie
- afstemmen productie met de locatie
- coördinatie filmtransport
- inhuren benodigde apparatuur
- coördinatie aankleding festival
- coördinatie van de speciale evenementen (o.a. masterclasses, opening- en slot voorstelling)
- budgetbewaking
Profiel: Een ervaren (film-)festivalproducent (m/v). Iemand die goed kan samenwerken, die
zelfstandig, flexibel, consciëntieus, communicatief, stressbestendig en resultaatgericht is, met zowel
oog voor detail als in staat tot overzicht. Iemand die bij voorkeur filmtechnisch inzicht heeft, en
beschikt over goede algemene filmkennis. Woonachtig in Amsterdam (e.o.). Goede beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal. Met Word en Excel kunnen werken en volledige beschikbaarheid ten
tijde van het festival.
Periode: Fulltime vanaf half januari t/m begin mei 2019
Meer info of reageren? Mail naar milou@imaginefilmfestival.nl onder vermelding van de naam van
de vacature.

