Head of production - Team video
Vacature Public Cinema
Public Cinema is een creatief communicatiebureau. Wij produceren films, video's en
animaties die het hoofd en hart van de kijker aanspreken. We specialiseren ons in de
vertaalslag van complexe boodschappen naar heldere en aantrekkelijke communicatie.
Naast team video, hebben we 4 andere teams: animatie, design, communicatie en
consultancy.
Als teamleider van ons video team, geef je leiding aan een leuk en ervaren team, dat goed
op elkaar ingespeeld is. Het vaste team bestaat uit 10 mensen: een eindredacteur, creative
producer, producent, cameraman, editor en stagiaires. Daarnaast werken we samen met
freelance cameramensen, creative producers en presentatoren. Je kunt deze functie ook
'head of (video) production' noemen.
Wat zijn je werkzaamheden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als teamleider stuur je dagelijks het video team aan en ben je verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van het team
Samen met de eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de creatieve ontwikkeling
van het team
De teamleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het team en de persoonlijke
ontwikkeling van de teamleden
Je draagt zorg voor de bezetting en schakelt bij drukte extra krachten in
Je houdt het overzicht in de planning van de lopende projecten
Je houdt grip op de teamoverstijgende taken en zorgt voor goede samenwerking en
communicatie tussen de verschillende teams
Je voert HR-taken uit zoals evaluatiegesprekken, beoordelingsgesprekken,
sollicitatiegesprekken en het vernieuwen van contracten
Je bent betrokken bij aanvragen van nieuwe projecten, aanbestedingen en ziet
nieuwe kansen voor projecten
Je neemt zitting in het management team
Je bent verantwoordelijk en houdt oog op de gestelde teamdoelen zoals
declarabiliteit, marges, kwaliteit en werkgeluk

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•

Je behoudt graag het overzicht
Je leidt projecten in goede banen
Je communiceert duidelijk en bent organisatorisch sterk
Je vindt klantcontact leuk, ook als een project even iets minder vlot loopt
Je vindt het leuk om mensen positief aan te sturen
Je hebt affiniteit met video en hebt ruime ervaring in het maken van uiteenlopende
videoproducties die parallel naast elkaar lopen
Je vindt maatschappelijke onderwerpen interessant.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

Een leuk en informeel team bij een bedrijf met 35 mensen en een goede sfeer.
Afwisselende projecten, veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te groeien.
Een rol in de verdere ontwikkeling van een bedrijf waarin je het verschil kunt maken.
Een fijne werkruimte in een creatief en inspirerend pand in Amsterdam-West
(gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk en ondersteunen we).
Een marktconform salaris en goede secundaire goede arbeidsvoorwaarden zoals
pensioenvoorziening, opleidingsbudget en een Interne Academy.

Solliciteren
Het gaat om een functie voor 32 tot 40 uur per week. We bieden een contract aan voor 7
maanden, dat bij wederzijdse tevredenheid en in overleg wordt verlengd.
Heb je interesse? Stuur dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 september) een e-mail met je cv
en motivatie naar Daphne Koekkoek, daphne@public-cinema.com, waarin je omschrijft wie
je bent en wat je ervaring is. Een selectie van kandidaten nodigen we uit voor een gesprek.
Heb je vragen? Bel dan naar 020-7008231 en vraag naar Ruben Köster.
Eenieder die zich in het profiel herkent, nodigen we van harte uit om te solliciteren. Bij Public
Cinema koesteren we onze open organisatiecultuur, en streven we naar zoveel mogelijk
diversiteit en inclusiviteit. Om dit te bevorderen anonimiseren we de sollicitaties die op deze
vacature binnenkomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

