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Stichting Rover zoekt een freelance productieleider (vervanging zwangerschapsverlof) 
 
Rover is het dansgezelschap van choreografen en dansers Roshanak Morrowatian en Mami 
Izumi. Rover maakt interdisciplinaire dansvoorstellingen rondom actuele thema’s als 
migratie, gender en culturele conflicten. Rover is gevestigd in Maastricht, maar werkt 
nationaal en internationaal. Kijk voor meer informatie op www.rover.company.  
 
Ter vervanging van het zwangerschapsverlof van Mami Izumi is Rover op zoek naar een 
productieleider van half januari tot eind mei 2023. Hierbij ligt de focus op 
productiewerkzaamheden voor de nieuwe voorstelling House of strength, die in mei 2023 in 
première gaat in Korzo Den Haag.  
 
Wat ga je doen? 

• Coördineren en ondersteunen van het gehele productieproces. Je houdt hierbij 
rekening met duurzaamheid, wat een belangrijke waarde is voor Rover; 

• Coördineren van het studiogebruik door Rover en partners; 
• Fungeren als centraal aanspreekpunt voor iedereen die bij de productie betrokken is, 

zowel artistiek als achter de schermen (techniek, PR, etc.); 
• De algehele planning voor de repetitie-, (pre-)montage- en premièreperiode 

vastleggen en bewaken. Daarnaast maak je een wekelijkse productieplanning; 
• Eventuele huisvesting regelen in overleg met de zakelijk directeur;  
• Catering regelen tijdens de (pre-)montage- en premièreperiode; 
• Communiceren over productionele, artistieke en technische zaken met externe 

partners van House of strength, zoals ICK Dans Amsterdam, DOX, Korzo en Parkstad 
Limburg Theaters. 

 
Je werkt grotendeels vanuit Amsterdam en omgeving, waar het merendeel van de repetities 
van House of strength plaatsvindt, maar bent bereid zo nu en dan te reizen naar Zuid-
Limburg (Maastricht en Heerlen).  
 
Wij zoeken iemand die:  

• Goed kan plannen en organiseren; 
• Nieuwsgierig is en affiniteit heeft met dans en theater; 
• Daadkrachtig, sociaal en flexibel is; 
• De Nederlandse en Engelse taal beheerst. 

 
Periode 
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Van medio januari tot medio februari 2023 ligt de focus op de pre-productieperiode van 
House of strength. In die maand werk je zo’n 15 uur per maand, met een maximum van 25 
uur. 
 
Van medio februari tot eind mei 2023 ligt de focus op de productie, (pre-)montage en 
première. Dan werk je zo’n 30 uur per maand, met een maximum van 40 uur per maand.  
 
Wat bieden wij? 
Een inspirerende freelance opdracht waarbij je de kans krijgt om de totstandkoming van de 
nieuwste, inclusieve dansvoorstelling van Rover mede mogelijk te maken. Samen met een 
klein, enthousiast team werk je volgens Rover’s motto ‘less productions, stronger 
productions’.  
 
Je werktijden kun je redelijk flexibel indelen.  
 
Rover hanteert een uurtarief van 35 euro exclusief 21% BTW. Facturering vindt maandelijks 
achteraf plaats. Het genoemde aantal uren wordt niet overschreden, tenzij vooraf overlegd. 
Daarnaast worden je reiskosten vergoed.  
 
Solliciteren 
Neem voor meer informatie en om te solliciteren contact op met Mami Izumi, 
productieleider en zakelijk directeur van Rover. Zij is bereikbaar via mami@rover.company 
en T +31 (0)6-46607819. Je sollicitatie richt je ook aan Ton Driessen, die de 
directiewerkzaamheden van Mami Izumi overneemt tijdens haar zwangerschapsverlof. Zijn 
e-mailadres is ton@rover.company.  
 
Solliciteren kan tot 9 januari aanstaande.  
 
We kijken uit naar je reactie!  
  
 


