
 

 

KOM JIJ MEE ONS VERHAAL VERTELLEN? 
 

Camerata Productions vzw is een Belgische non-profit producent van theaterstukken, musicals, 
concerten, (kort-)films, webreeksen en live events in de driehoek Gent, Brussel & Antwerpen, 
werkend vanuit regio Dendermonde-Buggenhout. Daarnaast overvleugelt de groep de webshop 
Theaterfreak.be, de scholenwerking "Camerata School Productions", het audiovisueel collectief 
"Telephant Productions" en een autonoom decor- en kostuumatelier ter ondersteuning van de eigen 
projecten. 
 

Om mee te bouwen aan de toekomst en de groei van de hele groep zoeken we nieuwe, enthousiaste 
(pro-deo) medewerkers. Nieuwe Cameraten met de nodige „goesting‟ om het verschil te maken 
binnen een organisatie met bovenlokaal karakter: 
 

• Camerata Productions - Social Media Manager (m/v/x) 
Iemand die op een structurele manier de verschillende social-media kanalen van de 
Camerata groep kan beheren, invullen én verder uitbouwen om zo het dagdagelijks contact 
met onze bezoekers te versterken. Daarnaast kan deze persoon ook actief meedenken naar 
invulling van online campagnes of het optimaliseren e-commerce. 
 

• Camerata Productions - Onthaalmedewerkers (m/v/x) 
Personen die als onthaalmedewerkers mee het ‘gezicht’ vormen van Camerata Productions. 
Binnen uiteenlopende functies (vestiaire, vip, ticketing, merchandise, host…) ben je het 
eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers. Enthousiasme is het codewoord! 

 

• Musical OLIVER! - Nanny (m/v/x) 
Iemand die binnen onze musical OLIVER! een oogje in het zeil kan houden over het kinder- 
en jeugdensemble en hen bijstaat met raad en daad. Logischer wijze heb je affiniteit met 
jongeren en ben je leuk en enthousiast wanneer het kan, zakelijk en streng wanneer nodig. 
Heb je ook nog (basis-) kennis van theatergrime? Dan ben jij een geschenk uit de hemel! 
 

Periode: april 2022 – Locatie: GC De Pit, Buggenhout 
Opgelet: Door het hoge aantal schoolvoorstellingen zoeken we voor deze functie 
iemand die zich ook overdag kan vrijmaken. 

 
Hopelijk mogen we jou binnenkort verwelkomen in onze grote groep Cameraten. Twijfel je aan je 
ambitie of je talent? Zeer welkom, wij twijfelen elke dag! Aarzel je over iets inhoudelijk? Een vraag 
leidt altijd tot een antwoord! 
 

 
MEER INFO OF VRAGEN:  
Stuur een mailtje naar info@camerata-productions.be of PB ons via de socials. 

mailto:info@camerata-productions.be

