
Greenhouse Talent is een onafhankelijke, internationale concert- en comedypromoter & booking 
agency. Wij promoten jaarlijks meer dan 500 concerten, comedyshows en familieshows en bestaat het 
roster uit ruim 1000 internationale en nationale acts en artiesten. Zoals Elvis Costello, Rammstein, 
Elton John, Justin Bieber, Hooverphonic, Clouseau… Volledige agenda vind je hier: 
www.greenhousetalent.com  

 
 

Voor ons kantoor in Gent zijn we per direct op zoek naar een 
Productie Manager (voltijds) 

 
 
Wat ga je doen als productiemanager? 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van de 
praktische organisatie van shows in zalen als Ancienne Belgique, La Madeleine, Lotto 
Arena & Paleis 12, maar ook in theaters als Stadsschouwburg Antwerpen, Minard in Gent 
& Kursaal Oostende. Je staat in voor een vlekkeloze organisatie open rond het 
concertpodium en je bent het rechtstreekse aanspreekpunt voor de organisator, festival, 
zaal, tour- & stage-management. Je bent een spilfiguur in het creëren van het optimaal 
verloop van een concert voor zowel de artiest, diverse stakeholders & publiek. Je maakt 
het verschil door continue te streven naar de hoogste internationale kwaliteitsstandaard. 
heb jij reeds ervaring in een gelijkaardige functie en krijg je energie bij het lezen van 
onderstaande vacature? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 
 
 
Je bent verantwoordelijk voor  

- Het plannen en coördineren van de praktische organisatie van het 
productieproces; 

- De vlekkeloze organisatie op en rond het podium; 
- Het optimale verloop van een event voor zowel de artiest, de diverse 

stakeholders & het publiek; 
- Het leiden van zowel grote als kleine producties in verschillende zalen in België; 
- De crewplanning & budgetbeheer;  
- Technische tekeningen opmaken is een pluspunt. 

 
Profiel 
 

- Opleiding en ervaring –Ervaring als (freelance) productiemanager, project- of 
accountmanager: o.a. in podium- en theatertechnieken, tourmanagement, stage-
management, budgetbeheer & crewplanning. 

- Kennis – Je bent flexibel, enthousiast en stressbestendig. 
- Talen – Perfecte beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord 

en geschrift. 
- Karakter - Je komt terecht in een zeer dynamisch bedrijf en het is daarom erg 

belangrijk dat je communicatief vaardig bent, maar ook goed kunt omgaan met 



deadlines en druk. Je weet prioriteiten te stellen, bent commercieel ingesteld en 
hebt een echte ‘getting the job done’-mentaliteit. Je kunt goed met mensen 
omgaan en bent in staat om leiding te geven. Je bent niet bang om waar nodig 
diplomatiek, maar daadkrachtig op te treden. Wij zoeken iemand die zichzelf aan 
het werk zet en verantwoordelijkheid neemt voor zijn / haar eigen 
werkzaamheden. Creatief denken, met oog voor detail en proactief ingesteld. 

- Van alle markten thuis – Het aanbod van Greenhouse Talent varieert van muziek 
tot comedy en van festivals tot family-entertainment. Het is dus belangrijk dat je 
een brede interesse hebt in entertainment. 

Aanbod 

- Voltijds contract van onbepaalde duur  
- Competitief salaris  
- Startdatum in overleg – idealiter begin juli.  
- Je komt terecht in een jong dynamisch team in een bedrijf met een open 

bedrijfscultuur en internationale uitstraling. 
- Kantoor is gelegen in Gent.  

 
Solliciteren met cv en motivatiebrief uitsluitend per e-mail tav Mathilde Van geertruyden 
hello@greenhousetalent.be   
 


