
Producent live videoshows 
 

verover jij de dance- & eventbranche? 

 

10.000 mensen in de overvolle concertzaal, duizend kilometer van huis. De lichten gaan uit, de 
muziek zwelt aan: het is showtime! Jij hebt maanden meegewerkt aan een fantastische show 
op de enorme schermen. Voor jou en je team is dit hét moment. Kippenvel? Ja! Stress? 
Welnee… want jij bent de producer die we zoeken. Party time! 
 
Wie zijn wij? 
Vision Impossible is één van de meest toonaangevende makers van spectaculaire video shows in 
Europa. We werken voor grote dance events, concerten, award shows en congressen over de hele 
wereld. Van een LED-scherm van 136 meter in Las Vegas, tot projecties op een gigantische 
triomfboog in Brussel: niets is onmogelijk! 
 
Vision Impossible runt met Veejays.com bovendien het grootste VJ-boekingskantoor van Nederland. 
De dertig aangesloten VJ’s maken de mooiste videoshows voor festivals, mode events, musea en 
theaters. Hiervoor ontwerpen we filmproducties, 3D-animaties, tot aan hologrammen en VR. 
 
We werken samen met merken zoals Heineken, Van Gogh Museum, Lowlands, Q-dance, De Wereld 
Draait Door, en vele andere bekende en minder bekende organisaties in muziek, entertainment, 
cultuur, educatie en bedrijfsleven. 
 
Onze gezellige studio en boekingskantoor breiden steeds verder uit, en dat brengt een hoop nieuw 
interessant werk met zich mee. Wil jij samen met ons de eventbranche verder veroveren? Lees snel 
verder en ontdek de perfecte baan voor jou - bij Vision Impossible | Veejays.com! 
 
Wat ga je doen? 

● Het belangrijkste is dat jij met veel plezier en voldoening geweldige events helpt neerzetten. 
Dit doe je met en voor onze klanten en ons creatieve videoteam. 

● Je wordt verantwoordelijk voor het projectmanagement van onze show- en videoproducties. 
Dit kan een groot video-spektakel zijn op een techno- of hardstyle event in de Ziggo, 
presentaties en visuals voor een zakelijk congres, en ook exposities of workshops in musea, 
teasers en aftermovies. 

● Afstemming met andere partijen zoals  art directors, lichttechniek, muziek, 
schermleveranciers, dansers 



● Boekingsbegeleiding: binnenkomende opdrachten vertalen naar soepele productieplannen 
● Per klus selecteren en begeleiden van onze video-artiesten en performers 
● Opstellen en waarmaken van productieplanningen, draaiboeken, storyboards en scripts 
● Organiseren en in goede banen leiden van locatiebezoeken en productiemeetings 
● Klantcontact, concept- en  budgetbewaking 
● Productieteam bijstaan met praktische zaken zoals tijden, vervoer, en materialen 
● Beheren en organiseren van onze beeldlibraries en projectarchieven 
● Waar nodig meedraaien op de evenementen 
● Je werkt direct met en voor de creative directors en sales director 
● Lees meer over de werkzaamheden op www.veejays.com/producent . 

 
Wie zoeken wij? 

● Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van (bijvoorbeeld) Events, 
Entertainment, Media of Management  

● Een jaar of meer werkervaring met mediaproducties of -events is een groot pre, maar de 
functie staat ook open voor bijzonder talentvolle starters 

● Je hebt een passie voor visuele producties, creatieve concepten en technologie 
● Je bent een wonder in organiseren, regelen en overzicht houden - in kleine en grote 

projecten 
● Samenwerken in teams is wat je het leukst vindt, maar je bent ook zeer zelfstandig 
● Je bent nauwkeurig en weet je hoofd koel te houden 
● Je wilt altijd trots kunnen zijn op je werk en neemt vanzelf graag verantwoordelijkheid 
● Je bent flexibel: 9 tot 5 is niet jouw ritme 
● Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk 

 
Wat bieden we jou? 

● Een zeer afwisselende fulltime job bij onze twee organisaties voor 40 uur per week (NB: 
ZZP-basis is uitgesloten) 

● Aanstelling voor één jaar en intentie tot vast 
● Een marktconform salaris 
● 25 vakantiedagen 
● Reiskostenvergoeding  
● Een inspirerende creatieve werkomgeving met prachtig uitzicht in booming Amsterdam 

Noord vlakbij het Centraal Station 
● Regelmatige borrels, BBQ’s etc met ons creatieve team, en toegang tot heel veel events en 

concerten 
 

Ben jij die slimme, energieke en creatieve producent met een kijk op events? Dan gaan wij graag 
samen met jou het onmogelijke vertonen voor een uitzinnig publiek. Laten we snel kennismaken! 
Reageren kan tot 16 december. 
 
Meer info? 
Hidde Kross, info@veejays.com, 020-6251019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek ons op www.veejays.com / www.vision-impossible.nl  

En op          via  @veejayscom  
 
 

 

http://www.veejays.com/producent
http://www.veejays.com/
http://www.vision-impossible.nl/
https://www.instagram.com/veejayscom/
https://www.facebook.com/veejayscom
https://www.youtube.com/user/Veejayscom
https://twitter.com/veejayscom

