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OPDRACHT  COÖRDINATOR ZAALVERHUUR (M/V/X) 
Plaats: Amsterdam | Omvang: 28 uur per week | Periode: per direct (tenminste 
3 maanden) | Freelance 
 
Broedplaats de Vlugt bestaat al 11 jaar en heeft recentelijk een metamorfose ondergaan. De 
komende vier jaar ligt de focus van Broedplaats DE VLUGT op performance, muziek, theater en 
dans. Drie ruimtes op de begane grond en eerste verdieping zijn verbouwd tot oefen- en 
uitvoeringsruimtes voor podiumkunsten. Huidige en nieuwe culturele instellingen verbinden zich 
aan het gebouw om gezamenlijk een talentontwikkelingsprogramma en een artistiek programma 
te draaien. De Nieuwe Vlugt (hierna DE VLUGT), die vanaf september 2021 een feit zal zijn, biedt 
twee productiestudio’s voor podiumkunsten, een kleine zaal voor lezingen en exposities, en een 
grote theaterzaal voor uitvoeringen. Daarnaast zijn er drie vergaderzalen. 
 
Acquisitie 
Voor de twee productiestudio’s en de theaterzaal zijn we op zoek naar strategische partners die 
in de zalen hun voorstellingen en programma’s gaan ontwikkelen en vervolgens programmeren. 
De belangrijkste opdracht voor de coördinator zaalverhuur is om meerdere strategische partners 
aan te trekken en langdurig te verbinden aan de Vlugt. 
Daarnaast kan ook de kortlopende tijdelijke verhuur worden opgepakt. 
Taken omvatten onder meer 

- nabellen lijst mogelijke strategische partners,  
- afhandelen van de aanvragen die binnenkomen 
- inplannen en geven van rondleidingen,  
- bespreken mogelijkheden programmering 
- beheren van de agenda’s van de zalen 
- opstellen van offertes en contactpersoon/aanspreekpunt voor partijen. 

 
Locatiemanagement 
Van alle verhuringen is de coördinator zaalverhuur in eerste instantie zelf eerste aanspreekpunt, 
tenzij er een derde hiervoor wordt ingehuurd. In dat geval draag je de verhuringen en het werk 
overzichtelijk over. Het doel is dat er op korte termijn een klein team wordt 
samengesteld om de locatiemanagement taken uit te voeren. 

- ontvangst gasten/eerste aanspreekpunt 
- sleutel/toegangsbeheer 
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- aansturen en inroosteren diverse externen zoals schoonmaak,  techniek, zaalwachten 
- opleveringen/nalopen zalen 
- zorgdragen voor ordentelijke facturatie i.s.m. financiele administratie 

 
Jij bent: 

- Je bent organisatorisch sterk, probleemoplossend, servicegericht, sociaal, en 
stressbestendig. 

- Je bent in staat om een (programma)activiteit van voorbereiding tot en met uitvoering te 
begeleiden. 

- Je hebt het liefste relevante werkervaring in zaalverhuur of evenementen organisatie 
- Basiskennis van theatertechniek en handigheid met computers en nieuwe media 

(bijvoorbeeld: ervaring met streamen van (live) events) is een pre 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
- Je bent bereid op wisselende tijden te werken, ook incidenteel ’s avonds en in de 

weekenden. 
- Je voelt je thuis in een creatieve omgeving en je hart ligt bij de culturele sector. Kennis 

van/een netwerk in de theatersector is een pre. 

 
Over Urban Resort 
Stichting Urban Resort is een kleine, eigenzinnige not-for-profit organisatie die broedplaatsen 
ontwikkelt en beheert in Amsterdam. Urban Resort heeft een duidelijke visie op de culturele en 
creatieve sector in onze hoofdstad en heldere ambities op het gebied van vastgoed. Op dit 
moment beheert de stichting 19 broedplaatsen waarin plaats is voor creatieve, ambachtelijke en 
culturele zelfstandigen en organisaties. Met een team van 20 vaste medewerkers werken we 
dagelijks aan het realiseren van ruimte om vrij te experimenteren op artistiek, sociaal en 
maatschappelijk vlak. Broedplaatsen waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog; waar 
reusachtige installaties en miniatuurtheater ontstaan; waar ruimte is om een festival te 
organiseren, spontaan de buren op de koffie te vragen, maar ook voor geconcentreerd 
monnikenwerk. 
 
Praktisch  
Deze opdracht wordt in eerste instantie gegeven voor de duur van drie maanden op basis van 
een freelance overeenkomst. Uren zijn vrij in te delen, met een gemiddelde van 28 uur 
per week. De opdracht is per direct, dus reageer snel indien je interesse hebt.  Je cv en 
motivatie kun je via vacature@urbanresort.nl richten aan Bas van de Geyn. Voor meer 
informatie kun je terecht bij Marijke Eckhardt via 020-6937575.  
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Stichting Urban Resort onderschrijft de doelstellingen van culturele diversiteit en inclusie. Onze 
deuren en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt. 


