
 
 
 
 
 
Storytelling Centre en DW-RS producties zoeken een: 
 
Junior Bureau Producent 
 
Over onze organisatie: 
Stichting Storytelling Centre is in 2012 opgericht en houdt zich bezig met het delen van verhalen, 
zowel artistiek als sociaal maatschappelijk. Zo produceren wij het jaarlijkse Amsterdam Storytelling 
Festival en theatervoorstellingen zoals Alles Over-Winnen met Nora Akachar. Een mooi voorbeeld 
van één van onze maatschappelijke projecten is Gouden Mannen, waarbij we de kracht van het leren 
kennen en delen van je verhaal, inzetten in een groep mannen van 55+ met een migratieachter-
grond, die om verschillende redenen in sociaal isolement leven. 
 
Stichting DW-RS zet creativiteit in voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en is vooral bekend van 
het jaarlijkse Sloterplas Festival en Zomer in Nieuw-West, een omvangrijk activiteitenprogramma 
voor kinderen en jongeren in Amsterdam Nieuw-West. 
 
Voor meer informatie, kijk op www.storytelling-centre.nl en www.dw-rs.nl.  
 
Wij zoeken per direct een junior Bureau Producent; een afwisselende functie met onder andere de 
volgende taken:  
 

• Je bent het eerste aanspreekpunt op kantoor en voor de info mailbox; 
• Je ondersteunt de directie en het team door inhoudelijke voorbereiding en de praktische 

organisatie van het werk; 
• Je ondersteunt met productionele activiteiten bij bijvoorbeeld voorstellingen, workshops en 

andere events. Denk aan regelen van lunch, planningswerkzaamheden, correspondentie met 
deelnemers etc; 

• Je ondersteunt met het opstellen van offertes en contracten; 
• Je plant vergaderingen en beheert de agenda van het bureau; 
• Je ondersteunt de financiële administratie met lichte administratieve taken; 
• Je zorgt voor het voorraadbeheer van kantoor. 

 
Wij zoeken: 

• Iemand die makkelijk communiceert en de telefoon oppakt om iets te regelen; 
• Iemand die het leuk vindt om te werken in een creatieve omgeving; 
• Iemand die graag organiseert en structuur aanbrengt; 
• Liefst iemand die op 1 april (of eerder) kan beginnen; 
• Een rijbewijs hebben is een pré. 

  



Wat bieden wij? 

• Een interessante functie in een creatieve organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en 
eigen inbreng; 

• Een organisatie waarin de mens centraal staat, wat betreft personeel en de groepen 
waarmee we werken; 

• 24 – 32 uur tegen een marktconform maandsalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Wij vinden het als organisatie belangrijk om divers talent aan te trekken en creëren graag een 
werkomgeving waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. 
Naast wat er op je CV staat kijken wij ook naar wat er mogelijk níet op je CV staat maar wél waarde 
kan toevoegen, hetzij door je levenservaring, achtergrond en motivatie.  
 
Spreekt deze functie je aan? Mail dan vóór 13 februari jouw motivatie en CV naar Lisa Maduro; 
lisa@storytelling-centre.nl.  Heb je nog vragen, neem dan contact op met Lisa op 06-10250020. 
 
 
 
 
 


