
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Producent (V/M/X) 
Freelance, tijdelijke functie 
 
Roffa Mon Amour is een jaarlijks filmfestival op een bijzondere Rotterdamse (buiten)locatie dat 
iedere zomer plaatsvindt rondom juli of augustus. Met het kleurrijke en avontuurlijke programma 
raken we ons publiek en prikkelen we de filmsmaak. In twaalf dagen presenteren we de meest 
excentrieke nieuwe en oude films, cinemaconcerten, introducties en Q&A’s. In 2022 bestaat 
Roffa Mon Amour tien jaar en dat gaan we vieren met diverse evenementen in samenwerking 
met Rotterdamse partijen.  
 
Om een onvergetelijk en feilloos tienjarig bestaan te vieren is Roffa Mon Amour op zoek naar 
een enthousiaste, ervaren Producent die de gehele productie van het reguliere filmfestival en 
uiteenlopende filmevenementen op zich neemt. Het gaat om een freelance klus verspreid over 
20 tot 25 dagen in de maanden april, mei, juni, juli en augustus. 
 
Als Producent van Roffa Mon Amour ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van 
de verschillende activiteiten. Je weet de grote lijnen uit te zetten en je hebt oog voor details om 
zo de ideale filmavond op te zetten voor onze bezoekers. Je pakt werk zelfstandig op en werkt 
nauw samen met de directeur, de partners en het team.  
 
Jouw taken  

● Je voert het gehele productionele proces uit: van het zomerfestival en de losse  
filmvertoningen door het jaar; 

● Je beheert zowel de planning en het ticketing systeem als draaiboeken en 
materialenlijsten en bewaakt deze; 

● Je bent het aanspreekpunt van en behoudt het contact met alle leveranciers en partners; 
● Je beheert en bewaakt het productiebudget; 
● Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de 

evenementenvergunning; 
● Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de stagiaire productie; 
● Je bent verantwoordelijk voor de werving en het inroosteren van vrijwilligers; 
● Tijdens het festival ben je het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, stuur je 

vrijwilligers aan en zorg je voor een algeheel goed verloop van de avond. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wat breng je mee?  

● Je hebt ervaring in het produceren van evenementen/festivals, bij voorkeur in de 
openlucht; 

● Je bent een teamplayer, pro-actief en weet mensen te enthousiasmeren; 
● Je bent communicatief sterk en vindt het leuk om contacten met verschillende partners, 

leveranciers en vrijwilligers te onderhouden; 
● Je hebt affiniteit met onafhankelijke cinema en filmfestivals; 
● Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels;  
● Je bent beschikbaar in de maanden april, mei, juni, juli en augustus en werkt vanuit 

kantoor in het Schieblock in Rotterdam. Het gaat om een ZZP-klus voor circa 20 tot 25 
dagen werkdagen verspreid over het bovengenoemde aantal maanden. Werkdagen zijn 
flexibel in te zetten en in overleg.  
 

Wat bieden wij jou? 

● Een uitdagend, afwisselend project met als hoogtepunt het twaalfdaagse filmfestival; 
● Een gezellige werkplek in ons kantoor in het Schieblock; 
● Een hecht, internationaal team van filmliefhebbers, inclusief borrels en events; 
● Ruimte voor creativiteit, eigen inspraak en werkwijze; 
● Flexibele werktijden; 
● Een dagvergoeding op zzp-basis; conform vergoedingen in de culturele sector. 

 
Organisatie en inclusie 
Bij Roffa Mon Amour staat film en het enthousiasme voor dit medium voorop. We vertonen films 
van over de hele wereld, van, voor en door iedereen. Het festival wordt georganiseerd door een 
klein, gedreven team, waar eigen initiatief wordt gestimuleerd en er ruimte is voor meedenken. 
Iedereen is bij ons welkom, ongeacht je gender, geloofsovertuiging, handicap, culturele 
achtergrond, leeftijd of seksuele geaardheid.  
 
 
Ben je enthousiast geworden?  
Stuur voor 25 februari 2022 jouw motivatie en CV naar work@roffamonamour.com t.a.v. Lisa 
Smith, oprichter en festivaldirecteur Roffa Mon Amour.  
De gesprekken vinden plaats vanaf 11 maart 2022. Bij vragen over de vacature kun je ook 
terecht bij Lisa, per email: lisa@roffamonamour.com.  
 


