
 

Vacature Uitvoerend Producent 
 
Als uitvoerend producent bij Prison Escape Doetinchem ben je eindverantwoordelijk  voor de Prison 
Escape productie in Doetinchem. Je doel is om samen met de cast,  het productieteam en (doordeweeks) 
de mensen van het kantoor een zo perfect mogelijk beleving voor onze bezoekers te maken. Je vindt het 
uitermate belangrijk dat elke bezoeker als held de gevangenis verlaat en je begrijpt hoe de samenwerking 
tussen verschillende disciplines en mensen hiertoe zal leiden.  
 
Je werkzaamheden vinden doordeweeks plaats op het hoofdkantoor in Bunnik en in het spelweekend in 
Doetinchem op de evenementlocatie.  
De functie neemt 32 uur per week in beslag. Hiervan zal je ongeveer 40 uur per spelweekend (vrijdag,  
zaterdag) in de productie Prison Escape Doetinchem bezig zijn. Er zijn 1 tot 3 spelweekenden per maand 
 De overige uren ben je in Bunnik op het hoofdkantoor. 
 
Binnen deze  functie ben je  de eindverantwoordelijke over de productie in Doetinchem.  
 
Taken doordeweeks 
● Maken en beheersen van (productie) planning(en).  
● Resultaatgerichte vergaderingen met specialisten van de HR-, juridische-, verkoop- en 

marketingafdelingen om ervoor te zorgen dat alle snijvlakken (marketingcampagnes, wensen 
zakelijke klanten, audities, juridische zaken enzovoort ) zo optimaal mogelijk volbracht 
worden en het beste resultaat voor de bezoeker geboekt wordt. 

● Planning en organisatie van verschillende toeleveranciers zoals bussen, 
hotelovernachtingen, catering- en barterdeals met lokale partijen. 

● Verwerking en analyse van klantfeedback en interne feedback.  
● Bespreking met het Research & Development team (schrijver, regisseur, logistieke 

ondersteuning, spelontwerp en overige disciplines) voor oplossingen op feedback  die is 
ontvangenen implementatie van verandering.  

● Het monitoren van de kwaliteit van de productie in alle facetten.  
● In samenspraak met directie het stellen en volgen van meetbare doelen voor de productie.  
● Het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders zoals de buurt, gemeente en 

de pandbeheerder. 
● Voeren van aanname- en slechtnieuwsgesprekken voor functies in het productieteam. 
● Communiceren van beleid naar het team door middel van een maandelijkse productie-mail. 
● Het bijhouden en volgen van taken, resultaten en checklists voor alle mensen in je 

productieteam en voor jezelf. 
● Uitvraag en beheersing van het budget om alle doelen te bereiken.  
 

                                                       



 
 
Taken tijdens het weekend  
● Zorg je van te voren voor een volledige voorbereiding zodat er op de evenementdagen geen 

verrassingen zijn. 
● je zorgt coördineert de opbouw van het decor voor het spelweekend en de afbouw erna. 
● Spreek je  voor het gehele team en voor groepen tot 200 man voor aanvang van de beleving 

en na afloop van de beleving.  
● Je let goed op de tijd in het weekend en zit korte productievergaderingen voor.  
● Opvangen van  deelnemers die uit het spel willen stappen en garanderen dat zij op een 

goede manier geholpen worden.  
● Verzamelen en controleren van kwaliteit van foto’s die in de ervaring gemaakt zijn. Deze 

foto’s worden direct doorgestuurd naar vormgeving voor nabewerking.  
● Het registreren en analyseren van klantfeedback formulieren. De informatie vertalen naar 

input voor de aansturen van je directe team; (regisseur, logistiek / suppoost, allrounder(s), 
EHBO-er en externe toeleveranciers. 

● In het geval van een calamiteit waarborg je de veiligheid, los je problemen op in 
samenspraak met directie en veiligheidscoördinator conform veiligheidsplan.  

● Je signaleert preventief risico’s en implementeert oplossingen om deze te voorkomen. 
● Als leider zorg je voor een prettige, energieke en ambitieuze werksfeer onder het team.  
● Zowel in het weekend als doordeweeks notuleer en schrijf je aandachtig zaken op zodat 

deze verwerkt kunnen worden in het format of in een van de verschillende 
productiedocumenten. 

● Het bijhouden en volgen van taken, resultaten en checklists voor alle mensen in je 
productieteam en jezelf. 

 
Welk persoonlijkheid zoeken wij? 
Je bent een alleskunner, hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, bent in staat om goed te 
handelen in stressvolle situaties en je vindt het belangrijk om zaken zo goed en optimaal mogelijk 
voorbereid te hebben. Je bent een natuurlijke leider die in hoofdlijnen planmatig te  
werk gaat maar flexibiliteit heeft wanneer de situatie daarom vraagt. 
 
Welke competenties zoeken wij in jou? 
communicatief vaardig daadkrachtig/ besluitvaardig teamplayer 
stressbestendig groot verantwoordelijkheidsgevoel representatief 
overzicht discreet onzelfzuchtig 
planmatig leergierig klantgericht 
 
  

                                                       



 
 
Wat is een wenselijke achtergrond? 
Het is een pré als je bekend met Prison Escape.  
Je hebt ervaring in het managen van events/producties of hebt soortgelijke werkervaring. 
Je hebt ervaring in in leidinggeven en coördineren. 
Je hebt ervaring in het werken met grote groepen mensen en vind dit leuk om te doen.  
Je vindt het prettig om te werken met uiteenlopende en diverse mensen.  
Je kan goed overweg met Google drive, Google suite en Google sheets.. 
 
Wat bieden wij? 
- Ruimte voor professionele ontwikkeling in een snelgroeiende organisatie. 
- Een unieke werksfeer met diversiteit aan toffe en creatieve mensen. 
- Een baan voor  32 per week. Deze uren ga  je in de spelweekenden in de productie draaien 

en buiten de weekenden om op het kantoor in Bunnik. 
- Salaris in overleg.  
 
Wie zijn wij? 
Prison Escape is een productie van Real Life Gaming. Real Life Gaming is een community- en 
netwerkorganisatie die belevingen bouwt. We willen dat onze bezoeker een onvergetelijke tijd heeft. We 
willen het gevoel geven dat je de hoofdrol speelt in je eigen film. Real Life Gaming is een nieuwe vorm 
van entertainment. https://reallifegaming.nl  
 
Waar zijn wij? 
Prison Escape Doetinchem vindt plaats in P.I. De Kruisberg, Hogeslagweg 6 te Doetinchem. Het kantoor 
van Real Life Gaming bevindt zich aan de Kosterijland 10 te Bunnik. 
 
Hoe kun je solliciteren? 
Solliciteer alleen als je voldoet aan de competenties en achtergrond wensen. Sollicitaties kunnen tot en 
met 20 april maart a.s. gemaild worden naar hr@reallifegaming.com. We ontvangen graag je CV en een 
motivatie waarin je uitlegt waarom in deze functie aan de slag wilt gaan,en waarom jij geschikt bent voor  
deze functie. Uit de aanmeldingen zullen we een selectie maken voor de sollicitatieprocedure. De eerste 
gesprekken zullen vinden in de week van 27 april. Voor het sollicitatiegesprek ontvang je een online  
assessment welke onderdeel zal zijn van de sollicitatieprocedure. Als je door het eerste gesprek komt,  
wordt je uitgenodigd voor een tweede gesprek.Op basis van deze gesprekken zullen we een uiteindelijke  
keuze maken.  
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