
Vacature

Voorzitter
Techniek-
commissie

Sta je met beide benen op de grond? Hou je van een 
pragmatische aanpak en voel je je op je gemak bij de 
organisatie van een groot evenement? Zomerparkfeest 
is op zoek naar een technische uitvoerder en strateeg, 
die ons bestuur komt versterken.
 
Wie ben jij?
Jij bent een teamplayer met een hart voor techniek en 
festivals, die goed hoofd- en bijzaken kan scheiden. 
Je hebt zicht op waar Zomerparkfeest staat op 
technisch gebied. Je kunt de technische kwaliteit 
van het festival waarborgen en naar een hoger plan 
tillen. Jij bent degene die de technische commissie 
kan enthousiasmeren en versterken. Jij bent de 
technische voorzitter met goede ideeën, maar nog 
meer laat je goede ideeën van anderen in je team tot 
wasdom komen. Vanuit de inhoud bouw jij met het hele 
technische team aan een beter en toekomstbestendig 
Zomerparkfeest. 

Taken en verantwoordelijkheden
• Je vertaalt de strategie naar de praktijk: beleving en 

uitstraling van het terrein, inhuur van tenten/podia, 
licht en geluid, gebouwde constructies, sanitaire- 
en nutsvoorzieningen, terreininrichting en rijdend 
materieel.

• ontwikkelt samen met de technische commissie een 
strategie voor de korte en lange termijn voor: terrein, 
logistieke planning, inkoop en inhuur van materialen 
en personele inzet.

• geeft richting aan de ontwikkeling van sfeer en 
decoratie van het festival en de duurzaamheid in 
algemene zin.

• Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 
financiën van de commissie. 

• Je geeft leiding aan de technische teams tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden 
voor het festival.

• Je bewaakt de processen binnen de commissie; je 

zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor de 
evaluatie en doorontwikkeling van de commissie. De 
commissieleden (25 leden) geven zelf leiding aan een 
vijftal uitvoerende teams (75 personen).

Jouw profiel
• HBO werk- en denkniveau, het liefst met een 

achtergrond in de evenementenbranche, of 
vergelijkbaar.

• minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare 
functie

• bestuurlijke ervaring is een pré.
• passie voor evenementen is zichtbaar in je cv.
• je bent in staat een stip op de horizon te zetten, 

een plan te maken om daar te komen, mensen te 
enthousiasmeren, het vertrouwen te winnen en leiding 
te geven.

• een proactieve houding, in staat zelfstandig 
en gestructureerd te werken. Je bent flexibel, 
stressbestendig, kritisch en een echte teamplayer.

Wij bieden
Een dynamische functie als bestuurslid en voorzitter 
Techniek in een inspirerende vrijwilligersomgeving van 
een cultureel festival. Het betreft een onbezoldigde 
functie voor enkele (avond)uren in de week. De 
aanstelling is voor een periode van vier jaar. Na die vier 
jaar is een verlenging van nog eens vier jaar mogelijk.

Ben je enthousiast geworden?
Stuur jouw motivatie en cv vóór 24 juni naar  
info@zomerparkfeest.nl. De eerste gesprekken worden 
gehouden in week 26, 2022. Het tweede gesprek in week 
28, waarna de kandidatuur zal worden bekrachtigd  
tijdens de bestuursvergadering van juli 2022.
Twijfel je nog of deze functie op jouw lijf geschreven 
staat of wil je meer informatie? Neem dan gerust 
contact op met Manpreet Gill via  
manpreetgill@zomerparkfeest.nl.

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.


