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Safety & Permits manager 
 
Bedrijf 
Friendly Fire is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf dat zich intensief bezighoudt met de organisatie van 
concerten en evenementen alsmede het boeken en managen van binnen- en buitenlandse artiesten. Zo 
organiseren we onder meer festivals als Best Kept Secret, Indian Summer Festival, Tuckerville en Live At: een 
concertreeks in het Amsterdamse Bos. Daarnaast boeken en organiseren we een groot aantal shows van Alt-J 
tot Scooter en van Macklemore tot Kensington. Friendly Fire is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een team 
van meer dan 20 muziekenthousiastelingen. 
 
De functie 
Wij zijn voor onze immer groeiende organisatie op zoek naar een Safety & Permits manager. Je bent werkzaam 
binnen de festivalafdeling samen met de projectmanager, productiemanager en andere collega’s die met 
elkaar streven naar het neerzetten van mooie evenementen en festivals. 
  
 
Jouw takenpakket houdt onder meer het volgende in:   
 

• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het vergunnings- en 
veiligheidstraject van de evenementen die door Friendly Fire georganiseerd worden; 

• Je bent verantwoordelijk de planvorming ten behoeve van vergunningen, milieu, veiligheid, 
publieksgezondheid en verkeer; 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor gemeente(s) en diensten in aanloop van en gedurende de 
uitvoer van de evenementen; 

• Je coördineert de interne veiligheidsorganisatie tijdens de evenementen; 

• Je draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons publiek en onze medewerkers gedurende 
onze evenementen; 
 

Wie ben jij?  

• Je beschikt over ruime ervaring met betrekking tot planvorming en veiligheid van evenementen en het 
aanvragen van vergunningen; 

• Je beschikt over een uitstekende Nederlandse en Engelse taalbeheersing;  

• Je bent enthousiast, diplomatiek en strategisch; 

• Je bent stressbestendig, oplossings- en resultaatgericht en kunt precies, geprioriteerd en zelfstandig 
werken; 

• Je bent iemand waar je op kan bouwen en die houdt van werken als onderdeel van een team;  

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

• Je bent gestructureerd,  doortastend, to the point en planmatig; 
 
Wat bieden wij jou:  

• Een 40-urige werkweek;  

• Marktconform salaris; 

• Mogelijkheden tot groei en ontwikkeling; 

• Werken in een jong, ambitieus en dynamisch team met een informele, professionele werksfeer 
 
Meer weten of meteen solliciteren 
Voor informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure neem je contact op met Bianca Sno via nummer 
020 – 2401 001. Direct solliciteren mag ook: mail je brief en cv naar b.sno@friendly-fire.nl. 


