Mojo Concerts is in Nederland actief op het gebied van concert- en festivalorganisatie en maakt
onderdeel uit van Live Nation, een wereldwijde beursgenoteerde live-entertainment organisatie.
Mojo Concerts is gevestigd in Delft en heeft op dit moment circa 80 medewerkers in vaste
dienst. Mojo Concerts is naast de organisatie van grote festivals als Lowlands en het North Sea
Jazz Festival verantwoordelijk voor ongeveer 200 concerten per jaar, welke bezocht worden door
circa één miljoen mensen.
De boekers/projectmanagers worden bij organisatie van concerten en festivals ondersteund door
de afdelingen, productie, financieel projectmanagement, communicatie en sponsoring.
De afdeling Productie is verantwoordelijk voor de technische- en logistieke productie van alle door
Mojo Concerts georganiseerde concerten, festivals en special events.
De afdeling bestaat naast de afdelingsmanager en 7 productiemanagers, daarnaast wordt er
gewerkt met een vaste poule freelancers.
Mojo Concerts heeft per direct een vacature op de afdeling productie:

Health & Safety Manager
In deze functie ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren en evalueren
van alle aspecten van veiligheid rondom onze concerten, festivals en special events. Dit betreft
zowel de publiekskant (crowd management) als de backstage kant.
Het takenpakket in vogelvlucht:
 Je adviseert rondom crowd management bij onze evenementen.
 Je plant de security inzet voor de concerten, festivals en special events.
 Tijdens de grotere evenementen treedt je op als coördinator tussen alle betrokken partijen
bij een evenement (Mojo Productie, band, venue, security en lokale autoriteiten).
 Je gaat de bestaande calamiteitenorganisatie verder uitrollen.
 Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van het ARBO-beleid
(zowel op de locaties van onze evenementen als op kantoor).
Gezochte kandidaten
Je hebt een opleiding op HBO-niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een
productionele functie in de live-entertainmentbranche. Bijvoorkeur met het zwaartepunt op crowd
management. Je hebt leidinggevende ervaring en functioneert goed in teamverband. Je bent
sociaal zeer vaardig en hebt een natuurlijk overwicht. De gezochte kandidaat is flexibel, in verband
met de zeer wisselende werktijden, geen 9 tot 5 mentaliteit en heeft een goede beheersing van de
Engelse taal.
Arbeidsvoorwaarden
Mojo Concerts biedt een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime functie (40 uur per week) met flexibele werktijden.
Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een vast dienstverband.
Reageren ?
Herken je jezelf in één van de profielen en wil je reageren? Stuur dan voor 23 februari a.s. je cv en
motivatie, onder vermelding “Vacature Health & Safety Manager” uitsluitend per e-mail naar
vacature@mojo.nl. Voor meer informatie over de functie mail je naar dit e-mailadres, dan nemen
we zo snel mogelijk contact met je op.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

