
	 	

 
VACATURE SENIOR PRODUCENT 
 
Over Ons 
The Good Guyz is een gerenommeerd ontwerp- en productiebureau voor evenementen. Met meer 
dan 15 jaar ervaring zijn wij een gevestigde naam in onze branche. Wij ontwerpen, creëren en 
produceren uiteenlopende evenementen, festivals, merk-activaties en beursstands. Onze expertise 
ligt in het ontwikkelen van originele en next-level concepten en designs en deze vertalen naar een 
technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar plan.  
 
Wij beheren alles in-huis waardoor we continu controle hebben op het proces en de kwaliteit. 
Daarbij staan oog voor detail, en veiligheid voorop. Door een flexibel en technisch onderlegd team, 
kunnen wij inspelen op iedere situatie. Wij werken onder andere voor de volgende Merken; Bynder, 
DGTL festival, Booking.com en Dance Valley. Kijk voor uitgebreide informatie over ons bedrijf en 
onze projecten op www.thegoodguyz.nl 
  
 
Senior Producent full-time. 
Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven senior producent voor de ondersteuning van de 
technische en logistieke, productie van onze evenementen. Enthousiasme en flexibiliteit spreken 
voor zich. Ervaring met evenementen is een pre. Overzicht, stressbestendigheid en heldere 
communicatie zijn vereisten. Diversiteit in projecten en afwisseling tussen werk op kantoor en 
locatie zorgt voor de nodige variatie en uitdaging. 
 
Taken. 

• Projectmanagement, ook op locatie 
• Projectplanning, tijds- en kwaliteitsbewaking 
• Strategisch inkopen en budgetteren  
• Overleg met overheden en diensten m.b.t. vergunningen en veiligheidsplannen 
• Creatief en conceptueel design van ruimtes, terreinen, evenementen en objecten zoals 

bijvoorbeeld podia 
• Het maken van presentaties en moodboards t.b.v. projecten en offertes 
• Ontwerpen en tekenen van terreinindeling en locatie inrichting d.m.v. het programma 

Vectorworks 
• Relatiebeheer en adviserende rol t.a.v. opdrachtgevers 
• Organisatorisch en financieel verantwoordelijk 
• Planning en relatiebeheer met extern personeel. 

 
Profiel. 

• Afgeronde HBO opleiding. Bij voorkeur evenementen/logistiek gericht. 

• Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. 

• In het bezit van Rijbewijs B. 

• Woonachtig in omgeving Amsterdam. 

• Kennis van software als Excel en 3D tekensoftware. Bij voorkeur Vectorworks 

• Sterk in woord en schrift van zowel de Nederlandse als Engelse taal. 

• Je werkt efficiënt en zorgvuldig 

• Je bent onder meer stressbestendig, servicegericht, positief en flexibel 
 
Aanbod & Salaris. 
Wij bieden een plek in een jonge, groeiende en zondermeer gezellige organisatie tegen een 
passend salaris.  
 
Contact. 
Denk je na het lezen van het bovenstaande: dit ben ik en dit wil ik doen?!  
Stuur dan je CV met begeleidend schrijven voor 1 juni naar contact@thegoodguyz.nl o.v.v. vacature 
Senior Producent. 


