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Wij zoeken een ervaren kandidaat met affiniteit met kunst, mode, design, vakmanschap, ontwikkeling
en meerstemmigheid die ons team wil komen versterken als facilitair en horecaproducer van OSCAM.
We zijn op zoek naar iemand die onze inhoudelijke ambities snapt en weet welke commerciële
klanten en facilitaire stappen daarbij passen.

VACATURE
Facilitair en horecaproducer

De functie
Als facilitair en horecaproducer zorg je ervoor dat OSCAM uitblinkt in contact met zakelijke klanten. Je
gaat op zoek naar en legt continu contact met nieuwe klanten die onze ruimte zouden willen huren,
en je onderhoud het contact met onze reeds bestaande en vaste klanten. Je stelt offertes op, houdt
intakegesprekken met en rondleidingen aan zakelijke klanten, en rond het contact goed af. Je zorgt
ervoor dat hun programma’s en evenementen op een soepele manier kunnen verlopen in onze ruimte
en stuurt de museum hosts uit het Young OSCAM team daarop aan. Ook denk je na over hoe we
optimaal gebruik kunnen maken van onze ruimte op de korte en lange termijn en denk je mee over de
b-to-b-marketing van OSCAM als programma- en evenementenlocatie.

Jouw profiel
▪ MBO/HBO denkniveau
▪ Ten minste twee jaar aantoonbare ervaring in event management, als facilitair medewerker

en/of horecaproducer (twee referenties);
▪ Hands-on mentaliteit, gestructureerd, ondernemend en zelfstandig;
▪ Verbindende persoonlijkheid en ervaren in het positief aansturen van een jong team;
▪ Sterke netwerker en in staat om nieuwe klanten thuis te laten voelen;
▪ In staat helder en vloeiend te communiceren op een informele doch professionele wijze in zowel

Nederlands als Engels;
▪ Affiniteit met de doelen en doelgroep van OSCAM.
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De verantwoordelijkheden
▪ Het maken van interne draaiboeken voor zakelijke programma’s en evenementen in OSCAM.
▪ Het aansturen en begeleiden van de museum hosts uit het Young OSCAM team tijdens zakelijke

programma’s en evenementen in OSCAM en het bijhouden van hun uren.
▪ Het beheren en bijhouden van onze horeca voorraad en de kassa.
▪ Het zorgdragen voor productionele taken rondom verhuur, zoals regelen van catering, (extra)

geluidsapparatuur en aankleding.
▪ Het zoeken naar en contact leggen met potentiële nieuwe zakelijke klanten.
▪ Het opstellen en vastleggen van financiële afspraken met zakelijke klanten.
▪ Het onderhouden van contact en zorgen voor goede samenwerkingen met onze zakelijke

klanten;
▪ Het begeleiden van strategie en marketing van OSCAM als programma- en

evenementenlocatie;

Wat bieden wij?
Wij bieden een energieke, dynamische en innovatieve werksfeer en een team met een open mindset.
De functie is voor vier dagen per week op basis van een overeenkomst van opdracht volgens een
marktconform loon. Startdatum werkzaamheden voorjaar 2023.

Wie zijn wij?
Als je de culturele kracht van Amsterdam vandaag wilt zien, hoef je maar binnen te lopen bij OSCAM.
In ons museum in hartje Bijlmer is er altijd een tentoonstelling waarin jonge makers en curatoren
bestaande erfgoedcollecties ontsluiten en van actuele betekenis voorzien. Met tentoonstellingen en
contextprogramma’s wakkeren we de artistieke creativiteit en het cultureel bewustzijn van de
deelnemers aan. Daarnaast focussen wij op laagdrempelige participatie- en educatieprogramma’s en
verhuren we onze ruimte, zodat zoveel mogelijk mensen kennismaken met andere en nieuwe
perspectieven, nieuwe verhalen en nieuwe makers uit de eigen gemeenschap en er ver voorbij.

Solliciteren
Kandidaten kunnen hun motivatie en cv sturen naar vacature@oscam.nl tot en met 12 december
2022. Na een interne selectieronde worden gegadigden van de shortlist uitgenodigd voor een
gesprek. Daarna zal de directeur beslissen wie de functie mag vervullen.
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