
Vacature Programmamaker
24 - 36 uur per week

Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Felix Meritis | Compagnietheater

Felix Meritis, de Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater vormen samen een nieuwe 

krachtige culturele onderneming, Amerpodia, die met haar programmering een grote rol speelt in het 

culturele leven van Amsterdam. De vier cultuurhuizen met ieder een eigen identiteit en oorsprong bieden 

een platform waar kunst, debat en zingeving samenkomen. 

Wij zijn per april 2018 op zoek naar een Programmamaker/Programmeur op het gebied van wetenschap, 

politiek, economie en recht. Voor de balans in het team zoeken we een journalistieke generalist met een 

eigenzinnige blik, die als geen ander opkomende maatschappelijke tendensen weet te identificeren en 

kan vertalen naar aansprekende programma’s.

Het team bestaat uit nog twee programmamakers en een afdelingshoofd, ieder met eigen signatuur en 

focus binnen de vier Amerpodia.

In de functie initieer, organiseer en programmeer je brede publieksprogramma’s al dan niet samen met 

externe partners; Je gaat inhoudelijke samenwerkingen aan, regelt externe financiering en zoekt actief 

naar een maatschappelijke voorhoede van denkers en doeners. Je snapt je publiek en je weet hen te 

bereiken. De focus van de functie ligt op de Rode Hoed programmering, maar uitstapjes naar De Nieuwe 

Liefde, Felix Meritis en ook het Compagnietheater horen erbij.

Onze ideale kandidaat:

• is een ervaren, veelzijdig en creatief programmamaker die innovatieve programma’s en formats  

 initieert en daarmee diverse doelgroepen aanspreekt;

• is een cultureel ondernemer met oog voor zakelijke kansen binnen de programmering;

• is een netwerker met een neus voor maatschappelijke urgenties;

• durft tegendraads, anders en vernieuwend te zijn;

• heeft een goed gevoel voor media- en publieksbereik; 

• is een open en flexibele teamspeler, een onderhandelaar met een sterk gevoel voor relatiemanagement;

• heeft een WO werk- en denkniveau en 5–10 jaar relevante werkervaring;

• is bereid om in de avonduren te werken.



Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:

• je ontwikkelt visie en beleid binnen de domeinen wetenschap, politiek, economie en recht;

• je initieert inhoudelijke en zakelijke partnerschappen;

• je schrijft projectplannen om externe financiering te realiseren; 

• je beheert programmabudgetten;

• je stuurt stagiairs en freelance-programmamakers aan;

• je draagt zorg voor de afhandeling en evaluatie van projecten;

• je adviseert het Hoofd Programmering met betrekking tot jouw expertise en ons overkoepelende  

 programmeringsbeleid.

Competenties: 

• Journalistiek: 

 » je weet wat er leeft en broeit in de samenleving; 

 » je interesse reikt verder dan de dagelijkse actualiteit;

 » je bent in staat scherpe, prikkelende vragen te stellen die een verdiepende bijdrage leveren.

• Concept en analyse: 

 » je kan snel boven een onderwerp uitstijgen en de juiste invalshoeken kiezen;

 » je kan creatief en innovatief omgaan met inhoud en vorm, en dit vertalen naar projectplannen.

• Praktisch:

 » je kan organiseren, plannen, aansturen en onderhandelen.

• Communicatie: 

 » je bent ervaren in het bereiken van verschillende doelgroepen;

 » je communiceert helder en open; 

 » je bent organisatiesensitief en empathisch; 

 » je hebt oog voor alle interne en externe betrokkenen en hun belangen.

Wij bieden:

Een uitdagende, zelfstandige baan in hartje Amsterdam bij een jonge organisatie. Je krijgt de mogelijk-

heid om te werken in een team van betrokken en gepassioneerde mensen op unieke locaties met een 

rijke geschiedenis en historie. 

Het gaat om een parttime of fulltime (36 uur) jaarcontract – met mogelijkheid tot verlenging - tegen 

een marktconform salaris (e.e.a. afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd).

Reageren?

Je kunt je schriftelijke sollicitatie (voorzien van motivatie en CV) vóór 12 maart sturen naar 

sollicitaties@amerpodia.nl t.a.v. Rozemarijn Vermeulen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun 

je contact opnemen met Esther Gaarlandt Hoofd Programmering. (esther.gaarlandt@amerpodia.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
t  +31 20 589 16 80
m  info@amerpodia.nl

denieuweliefde.com
felixmeritis.nl
rodehoed.nl
compagnietheater.nl

kvk 62862073
btw NL854988130B01
IBAN NL72 RABO 0302 5185 76
BIC: RABONL2U
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