
 
 
 
 

Heelal BV zoekt een freelance junior zakelijke projectleider. 
Sluitingsdatum vacature: 13 december. Gesprekken in laatste twee weken van 2020. 

 
Ben jij communicatief sterk, thuis in het opstellen en bijhouden van begrotingen en schep je plezier in het 
verzorgen en aanleveren van een degelijke administratie? Dan zoek wij jou! 
 
Heelal BV is een nieuw productiehuis opgericht door Thomas Spijkerman en Henriëtte Olland (ex-Circus 
Treurdier). Heelal BV produceert interactief werk voor de culturele, publieke en commerciële sector. We 
werken samen met theatermakers als Emke Idema, Wilko Sterke, Joost van de Loo, Marte Boneschansker, 
Thomas Spijkerman, Laura van Dolron e.a. 

Wat ga je doen? 
Onder leiding van één van de oprichters en creatief producent Thomas Spijkerman ga jij: 
 

• De zakelijke projectleiding van een aantal projecten binnen Heelal BV verzorgen 
• De communicatie over de zakelijke aspecten van verschillende projecten met theatermakers, 

medewerkers en andere belanghebbenden op je nemen 
• Offertes en begrotingen opstellen 
• (standaard)Contracten opstellen 
• De administratie van de verschillende projecten bijhouden 

 
Wie ben jij? 
 

• Je bent een expert op het gebied van begrotingen en het bijhouden van de administratie 
• Je kent het spanningsveld tussen creatieve en zakelijke belangen 
• Je hebt affiniteit met kunst en cultuur 
• Je kunt goed zelfstandig en op tempo werken. 
• Je kunt goed in een team functioneren 
• Je bent aanstuurbaar en communicatief.  
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift. 

 
Wat wij bieden 
 

• Flexibele werktijden 
• Naar schatting 1 à 2 dagen per week. 
• Werken kan gedeeltelijk vanuit huis, gedeeltelijk vanuit ons (huis)kantoor 
• Je kunt per direct aan de slag. 
• Vergoeding afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau 

 
Stuur ons je CV, persoonlijke motivatie en een overzicht van projecten waar jij eerder aan hebt gewerkt.  
 
Stuur dit alles voor 13 december naar thomas@heelalbv.eu.  
Gesprekken in laatste twee weken van 2020. 


