
 

"I will look for you, I will find you and I will   kill   hire you."  

– Liam Neeson in de rol van Bryan Mills in Taken (2008) 

 
 

Filmhub Midden zoekt per direct een 
 

Producent / Productieleider 

 
ZZP / 8-12 uur per week 

 

 
Filmhub Midden, een projectorganisatie onder penvoerderschap van Stichting Theater De Lieve 
Vrouw, maakt zich sterk voor filmeducatie in het curriculum van het funderend onderwijs in de 
provincie Utrecht en Flevoland (PO en VO). Wij geloven dat het in deze tijd van essentieel belang is 
om kritisch te leren kijken, om film te duiden én zelf creatief met film aan de slag te gaan. Filmhub 
Midden werkt aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling, uitwisseling en makelen tussen vraag en 
aanbod. We inspireren leraren om aan de slag te gaan met film in de klas en steunen aanbieders in 
de regio met hun filmeducatieve programma. Filmhub Midden is een spin in het educatieve web en 
weet wat er speelt in de regio.  

 
De functie: 
Als producent/productieleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van evenementen en 
bijeenkomsten voor 20 tot 150 bezoekers. Je vertaalt de inhoud naar een aantrekkelijk online of 
offline evenement en voert deze evenementen en bijeenkomsten zelfstandig uit. Je behoudt overzicht 
zonder de details uit het oog te verliezen en hebt aandacht voor de partijen waar je mee samen werkt. 
Natuurlijk ben je verantwoordelijk voor de planning en de budgetten van deze bijeenkomsten.  
 
Profiel: 
- Je bent een enthousiaste producent of productieleider. 
- Je hebt bewezen ervaring met de organisatie van evenementen en bijeenkomsten. 
- Je hebt bij voorkeur kennis van het (film)educatieve veld. 
- Je krijgt er energie van als meerdere trajecten naast elkaar lopen, je bent pragmatisch en hands-

on. 
- Je bent een zelfstarter, je legt gemakkelijk contact, hebt oog voor detail en vindt het leuk te 

werken met veel verschillende mensen. 
- Je bent bij voorkeur woonachtig in de provincie Flevoland of Utrecht. 
- Je bent natuurlijk dol op film! 
 
Wij bieden: 
- Je gaat werken in een klein gepassioneerd en informeel team. 
- We werken afwisselend op kantoor in Amersfoort, Utrecht en thuis. 
- We bieden een tijdelijke (zzp) overeenkomst voor +/- 8 uur per week tot 1 juli 2022. 
- De uren zijn een indicatie deze zijn per maand en in overleg in te delen rond de piek momenten. 
 
Film is van en voor iedereen. Daarom zoeken we actief collega’s met een verscheidenheid in afkomst 
en achtergrond. Ongeacht waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe je eruit ziet en van wie je 
houdt: we horen graag van jou! 
 
Interesse?  
Stuur je motivatiebrief en CV voor 10 januari 2022 naar info@filmhubmidden.nl. 
De gesprekken vinden plaats op 19  januari in de ochtend. Voor vragen kan je terecht bij: Nienke 
Martinus via nienke@filmhubmidden.nl.  
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