
 

 

 
De Dansers zoekt bureaumedewerker/productieondersteuner 

 

Over De Dansers 

De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten. Onder leiding van 

choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille maakt en speelt 

De Dansers dansvoorstellingen, of liever dansconcerten: energieke samenkomsten van moderne 

dans en livemuziek. De groep is expert in de eerste kennismaking met dans en maakt aanstekelijke 

voorstellingen voor kinderen/families en voor (jong)volwassenen. Met ruim 150 voorstellingen en 

400 educatieve activiteiten per jaar bereikt De Dansers jaarlijks 18.000 bezoekers. We spelen en 

werken in Utrecht, landelijk én internationaal, in theaters, op scholen en op festivals als Oerol, De 

Parade en Boulevard. Energie, vertrouwen en persoonlijk contact zijn belangrijke waarden in alles 

wat we doen, zowel op het podium als daarbuiten.  

meer informatie: www.dedansers.com 

 

Over de functie 

De Dansers is op zoek naar een veelzijdige bureaumedewerker/productieondersteuner (ca. 3 dagen 

per week, mogelijk in periodes meer). Je voert uiteenlopende administratieve en productionele 

taken uit op kantoor en op locatie, als ondersteuning aan het gehele kantoorteam. Zo draag je bij aan 

het mogelijk maken van onze voorstellingen en educatieve activiteiten en aan het vergroten van 

onze organisatorische slagkracht. Als ondersteuner van de zakelijke leider, educatiemaker, 

marketingmedewerker en productieleider vergroot je bovendien je kennis van alle facetten van een 

culturele organisatie/(dans)gezelschap. Je weet met jouw inzet, flexibiliteit en dienstverlenende 

houding het werk voor jezelf en voor je collega’s soepel te laten verlopen. Je voert je 

werkzaamheden in goede afstemming uit, en denkt mee over mogelijke verbeteringen in de 

ondersteuning van de collega’s.  

 

Ondersteunende taken en werkzaamheden voor: 

- productie: ondersteuning bij beheer&verhuur studio en bij voorstellingsproductie en -tours (ook op 

locatie); 

- administratie: invoeren/bijhouden van diverse databases en adresbestanden; voorbereiden 

contracten, facturen, betalingen; automatisering (mailprogramma, cloud, dropbox); 

- educatie: contacten met scholen, materiaalverspreiding, soms aanwezig bij educatie-activiteiten; 

- publiciteit: ondersteuning bij social media (cijfers bijhouden) en beeldmateriaal & drukwerk 

(eenvoudige DTP en editing, publiciteitsmaterialen versturen); 

- voorkomende incidentele werkzaamheden, op al deze onderdelen. 

 

We vragen: 

- dienstverlenende houding, zelfstandig, georganiseerd, uitvoeringsgericht (‘hands-on’), enthousiast, 

proactief en goed in samenwerken.  

- gedrevenheid om een breed pakket van werkzaamheden uit te voeren en eigen invulling te geven.  

- affiniteit met of enige kennis van podiumkunsten.  

- goede kennis van excell, word, mailchimp. 
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- basiskennis van WordPress, InDesign en enige video-editing gewenst. 

- bereidheid om flexibel te werken.  

- bij voorkeur wonend in (regio) Utrecht. 

- bezit van rijbewijs. 

 

We bieden: 

- een veelzijdige functie (als zzp-er of in loondienst) die veel ruimte biedt voor ontwikkeling en 

kennismaking met alle aspecten van een culturele organisatie. 

- een honorarium conform de CAO Toneel en Dans (0,5 - 0,6 fte). 

- een creatieve, dynamische werkomgeving in een persoonlijke organisatie. 

- werken in een fijn, klein bevlogen team met artistieke leiders, zakelijke leider, educatiemaker, 

marketingmedewerker en productieleider. 

 

Mensen van uiteenlopende achtergrond en opleidingsniveau zijn welkom bij De Dansers. Solliciteer 

met motivatiebrief + cv en eventuele referenties voor 22 april 2022 via miriam@dedansers.com 

(zakelijk leider). Gesprekken zullen plaatsvinden in Utrecht op 25 en 29 april 2022.  

Aanvang functie: bij voorkeur per 1 juli 2022. 

 

Meer informatie over De Dansers op: www.dedansers.com 
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