Rolomschrijving Productieleider - Stay Strong
Yes! Jij gaat mee als productieleider op Stay Strong!
Om mee te gaan als productieleider heb je geen specifieke achtergrond/ervaring in studie of
werk nodig. Kernwoorden voor deze rol zijn enthousiast, creatief, flexibel en ondersteunend.
Deze rol bestaat alleen op het Stay Strong kamp. Als productieleider draai je actief mee met het
programma. Ook heb je (indien het aantal jongeren het toelaat) mentorjongeren.
Wat wordt er van je verwacht?
De jongeren op Stay Strong maken gedurende de week een film. Inhoudelijk hoor je daar op
kamp meer over, maar wat je moet weten is dat jij samen met de regisseur de jongeren
begeleidt in dit proces. Je krijgt samen met de regisseur je eigen groepje toebedeeld.
Je ondersteunt de regisseur bij het onderdeel ‘ Write the Script’, waar de jongeren een
storyboard gaan maken bij hun zelfbedachte script en jij ondersteunt bij het filmen zelf. De
regisseur filmt en regisseert, terwijl jij ervoor zorgt dat de productie goed loopt (attributen,
omkleden, locatie, randzaken). Tevens zul jij je groep helpen klaarmaken in de Visagie &
Dressing Room. Dit is waar de jongeren zich schminken, opmaken en verkleden voor het kunnen
vervullen van hun rol. Dit onderdeel doe jij samen met de jongeren.
Je houding binnen je rol komt neer op het positief betrekken van de jongeren, het zelf zeer
enthousiast zijn en het mogelijk signaleren van momenten waarop het voor bepaalde jongeren
beter is om eventjes uit de groep te stappen (om bijvoorbeeld energie kwijt te kunnen, extra
ondersteuning te krijgen bij lastige momenten etc.). Je werkt hierin nauw samen met de
regisseur. Tevens bevind je je, buiten bovenstaande blokken om ook veelal tussen de jongeren.
Mega leuk! Jij loopt eigenlijk grotendeels tegelijk met de jongeren door het programma heen.
Voorbereiding
Je hoeft voor kamp niets voor te bereiden, alle informatie die je moet weten hoor je op de
zaterdag van kamp. Op de zaterdag zal je met je regisseur de week en jullie samenwerking
doorspreken.
Goed om te weten!
Het is in jouw rol belangrijk om je te laten aansturen door de hoofden en goed samen te werken
met je regisseur. Stel je hierin flexibel en gemotiveerd op.
Go with the flow en leg je lat niet te hoog; doel nummer 1 is dat de jongeren een geweldige week
hebben! En fouten maken mag! De Hoofd- en Ster Coach zijn er om jou te ondersteunen hierin.
Heb je vragen Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht en tijdens kamp
natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!
Heel veel plezier op kamp!!
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