
Programmeur Popmuziek (16 uur per week)
Adem jij popmuziek? Wil je gevestigde artiesten en aanstormend talent boeken 
voor hét poppodium van Venlo en omstreken? Word Programmeur bij Poppodium 
Grenswerk in Venlo.

Grenswerk verbindt mensen met muziek en met elkaar. Het programma is daarop 
ingericht: populair, kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. We zijn 
de aanjager van popcultuur in Venlo en omstreken. Daar kun jij deel van uitmaken als 
Programmeur Popmuziek!

Dit ga je doen
Als Programmeur Pop ben je verantwoordelijk voor de boekingen van ongeveer 100 
shows en activiteiten per jaar. Een deel daarvan vindt plaats op externe locaties en/of is 
in coproductie met samenwerkingspartners. 

Samen met de programmeur dance & hiphop en het team stel jij het programma van 
Poppodium Grenswerk samen op basis van programmadoelstellingen. Daarin houd jij 
een balans tussen inhoud, creativiteit en budget.

Je komt te werken in het artistieke team, waar de onderdelen programma, marketing, 
talentontwikkeling en educatie deel van uit maken. Je legt verantwoording af aan de 
artistiek leider.

Vacature



Dit ben jij
Je collega’s zijn ambitieus en creatief, en dat ben jij ook. Je bent communicatief en 
je maakt makkelijk contact. Je bent ook bedreven die contacten te onderhouden. 
Natuurlijk weet je alles over de nieuwste ontwikkelingen in de popmuziek. Op basis 
van je kennis en ervaring kun jij realistisch jaarprogramma samenstellen dat een 
gezonde balans heeft tussen commercie, niche, verbreding en verdieping.

En ook heb je…
• HBO of MBO+ denk- en werkniveau.

• Aantoonbare en ruime ervaring met het programmeren van popmuziek en alles wat 
daarbij komt kijken (contractonderhandelingen, costings, settlements etc.) 

• Een relevant netwerk binnen de popsector.

• Een open persoonlijkheid en je bent een verbinder.

Wij bieden jou…
• Een uitdagende functie in een zeer ambitieus en vooruitstrevend team.

• Een vast dienstverband, met in eerste instantie een contract van een half jaar.

• Inschaling en salaris volgens schaal 7 van de CAO Nederlandse Poppodia en 
Festivals. Met een salarisindicatie van € 1.120,67 tot € 1.632,61 voor minimaal 16 uur.

• Deelname aan de pensioenregeling van PNO Media

• Telefoon (iPhone) en laptop (MacBook) in bruikleen voor de duur van de 
arbeidsovereenkomst. 

• Een aanstelling als zzp’er is bespreekbaar. 

Werken bij Poppodium Grenswerk
Poppodium Grenswerk is hét podium voor live popmuziek en dance in Venlo en 
omstreken. Grenswerk is gehuisvest in de binnenstad van Venlo in een bijzonder pand 
met een zaal voor 600 bezoekers en een muziekcafé voor 150 bezoekers. Grenswerk 
organiseert zo’n 300 activiteiten per jaar en trekt daarmee circa 50.000 bezoekers. 
We hebben de ambitie om het meest gerenommeerde en vernieuwende podium van 
Limburg te zijn, met landelijke allure en bezoekers uit het hele land. In 2020 wonnen 
we de Limburgse Popprijs in de categorie ‘beste muziekorganisatie’. 

Poppodium Grenswerk onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wij streven 
naar een inclusieve organisatie. Wij willen dat ons team een afspiegeling is van de 
samenleving. Grenswerk verbindt mensen met elkaar. Bij ons is ieder talent welkom, 
ongeacht achtergrond, gender, seksuele voorkeur, religie of lichamelijke beperking. 
Jouw unieke talent is het enige wat telt. Daarom is onze eerste selectieronde anoniem. 
Je kunt wel gewoon je eigen gegevens en e-mailadres gebruiken: iemand die niet 
betrokken is bij de selectie zal deze gegevens anonimiseren.



Solliciteer!
Stuur vóór 31 december 2022 een korte motivatiebrief en CV naar:  
sollicitaties@grenswerk.nl. 

Wil je meer weten over deze functie, neem contact op met Tim Gaal, Directeur 
Poppodium Grenswerk: 077 3266 530.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland vanaf 9 januari 2023. De tweede ronde 
vanaf 16 januari. 

Meer informatie over Poppodium Grenswerk is te vinden op www.grenswerk.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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