
 

Vacature – GRIP zoekt een productie- & tourmanager, voltijds 

 

GRIP is een organisatie voor dans met vier dansmakers aan het roer: Femke Gyselinck, Jan 

Martens, Cherish Menzo en Steven Michel. Zij creëren producties en performances die uitgebreid 

touren in binnen- en buitenland. Lees meer over GRIP en de makers op onze website: 

www.grip.house. 

 

 

Functieomschrijving 

 

Om gemiddeld twee premières en 150 tourdata per jaar in goede banen te leiden, is ons team op 

zoek naar een collega die het productieteam komt versterken.  

Als productie- en tourmanager ben je verantwoordelijk voor de vlotte organisatie van de verschillende 

dansproducties, zowel tijdens de creaties als op tour. 

 

De job speelt zich af in een gevarieerde en boeiende werkomgeving: het kantoorwerk gebeurt bij 

CAMPO Victoria (Gent), maar de creatieperiodes en tournees gaan door in theaters in binnen- en 

buitenland.  

 

Je bent met grote regelmaat ter plaatse, dit vergt regelmatig avond- en weekendwerk. Daarnaast 

ben je ook vaak op tournee en dus van huis weg. We zoeken iemand die zich samen met ons verbindt 

met de organisatie en zich graag loyaal opstelt. 

 

 

Takenpakket  

 

- Je bent het aanspreekpunt, zowel intern voor de ploeg als extern voor de speelplekken. 

- Je werkt nauw samen met de rest van het GRIP-team (zakelijk leider, andere productieleiders, 

artistiek coördinator, de choreografen en de communicatie- en administratief medewerkers). 

- Je stelt heldere en efficiënte planningen op. 

- Je bent gedetailleerd bezig met budgetopvolging.  

- Je bent verantwoordelijk voor organisatorische, praktische en logistieke taken zoals het 

organiseren van reizen, hotels, transport, catering/séjours, etc. 

- Je maakt duidelijke en volledige callsheets.  

- Je bent niet vies van de handen uit de mouwen te steken voor het wassen van kostuums, 

opruimen en schoonmaken van scenografie en props, boodschappen doen, etc.  

- Je ondersteunt de administratief medewerker (verzamelen bonnetjes, uitdelen contracten, …). 

 

 

Profiel 

 

- Je bent ondernemend, proactief en een organisatietalent. 

- Je bent stressbestendig en denkt probleemoplossend. 

- Je kunt je flexibel opstellen binnen de werking van een kleine culturele organisatie. 

- Je bent bemiddelend van aard en goed in communiceren.  

- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.  

- Je werkt graag in teamverband. 

- Je hebt affiniteit met het werk van de GRIP artists. 

https://www.grip.house/


 

- Je beschikt over relevante ervaring binnen de (podium)kunsten en/of hebt een diploma 

universitair of hoger onderwijs.  

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

- Je bent vlot meertalig, zowel gesproken als geschreven in het Nederlands, Engels en het Frans. 

- Je kan goed overweg met de basiscomputerprogramma’s (Word, Excel, Mail, …)  

 

Het huidige team op bureau bestaat voornamelijk uit witte vrouwen, we wensen meer diversiteit te 
brengen binnen het team. Daarom moedigen we mensen complementair aan het bestaande profiel aan 
om te solliciteren. Andere profielen zijn ook van harte welkom. De uiteindelijke selectie zal verlopen op 
basis van de nodige competenties voor de functie. 
 
 
Aanbod  

 

Contract: een voltijds contract (38u) met een loon volgens de CAO Podiumkunsten looncategorie A met 

anciënniteit sinds afstuderen, inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld volgens Cao-bepalingen. 

Verder is er 100% terugbetaling woon-werkverkeer en tegemoetkoming in kosten mobiele telefonie.  

 

Periode: vanaf 15/02/2023 contract onbepaalde duur. Vroeger/later starten naargelang 

beschikbaarheid is bespreekbaar. 

 

Je komt terecht in een innovatieve organisatie voor dans met een warm team dat ethische waarden hoog 

in het vaandel draagt. Betrokkenheid bij de artistieke teams en productieprocessen hoort bij de 

uitvoering van de functie.  

 

Interesse?  

 

Stuur je motivatiebrief en je cv voor 02/12/2022 naar contact@grip.house. 

Een eerste gesprek gaat door in de namiddag van 14 of 15 december in CAMPO Victoria op het 

Fratersplein 7, te Gent.  

Een tweede gesprek zal doorgaan in de voormiddag van 19 december eveneens te CAMPO Victoria, 

Gent. 

 

Contact: GRIP c/o CAMPO : Fratersplein 7, 9000 Gent ; www.grip.house ; voor vragen omtrent de 

vacature, mail naar klaartje@grip.house. 
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