
Vacature

Teamleider
Beleving

Wie ben jij? 
Zomerparkfeest is op zoek naar een Teamleider 
Beleving die bezoekers weet te verrassen 
en inspireren met de aankleding van het 
festivalterrein en daarmee bijdraagt een toffe 
totaalbeleving van Zomerparkfeest.

Hoe? Samen met een team creatievelingen ben 
je verantwoordelijk voor de visie en uitvoering 
van de aankleding van het festivalterrein.
 
Jouw taken en werkzaamheden 
• Verantwoordelijk voor ontwikkelen en 

uitrollen van de visie m.b.t. aankleding van 
Zomerparkfeest.

• Je maakt samen met je team een plan en 
voert dit samen uit.

• Je vertegenwoordigt de visie binnen de 
technische commissie en rapporteert aan de 
voorzitter van de Techniekcommissie.

• Je sluit maandelijks aan bij de vergadering 
van de technische commissie.

• Je stuurt een team van zes creatievelingen 
aan.

Jouw profiel
• Je bent een people coach, je weet om te gaan 

met een team van vrijwilligers.
• Je bent creatief, flexibel en hebt technisch 

inzicht.
• Je denkt buiten gebaande paden en weet 

anderen te inspireren.

Wat bieden wij? 
• Je maakt als Teamleider Beleving deel uit van 

het creatieve hart van het festival.
• Een inspirerende vrijwilligersomgeving met 

ervaring die goed staat op je cv.
• Elk jaar een onvergetelijk festival, met 

daarnaast verschillende leuke feestjes.
• De functie is onbezoldigd. Zomerparkfeest is 

een unieke organisatie die volledig draait op 
de inzet van vrijwilligers.

Selectie en reageren 
Naast diversiteit in het aanbod van 
Zomerparkfeest streven we naar een zo divers 
mogelijke samenstelling van onze teams. Wij zijn 
ervan overtuigd dat diversiteit, de creativiteit en 
innovatie stimuleert. Bij Zomerparkfeest is plek 
voor iedereen. 

Interesse? Stuur dan voor 10 januari 2023 je 
motivatie en cv naar tc@zomerparkfeest.nl o.v.v. 
vacature Teamleider Beleving. 

Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk, vierdaags 
cultuurfestival in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000 
bezoeken over vier dagen en een programma van meer dan 
130 acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse 
festivals in zijn soort. Het zwaartepunt van de programmering 
ligt op muziek in alle genres. Daarnaast zijn er voorstellingen 
op het gebied van dans, theater, mode, film, literatuur, 
kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is een zomerse 
cultuurcocktail van formaat die Venlo op de kaart zet. Al sinds 
1977. Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers.


