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Passie voor film? Zoek jij een stage waar je zelf letterlijk de regie in 
handen hebt? Samen met collega’s werken aan hét kortefilmfestival van 
Nederland? Kom stagelopen bij Go Short – International Short Film Festival 
Nijmegen!

GO SHORT?
Go Short is hét kortefilmfestival van Nederland en trekt jaarlijks ongeveer 
20.000 bezoekers naar Nijmegen. Het is een ontmoetingsplaats voor 
filmliefhebbers en filmmakers uit heel Europa. In 2018 bestaat Go Short 10 jaar. 
De voorbereidingen voor de jubileumeditie (11 t/m 15 april 2018) zijn al in volle 
gang en daar kun jij een bijdrage aan leveren! 

Stagelopen bij Go Short betekent dat je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt. 
Je bent een essentieel onderdeel van het team en je ziet het resultaat van al je 
harde werk tijdens het festival.

WAT GA JE DOEN?
Je komt te werken in het programmateam, de spil van de organisatie. Je bent 
direct betrokken bij de totstandkoming van het filmprogramma van het festival. 
Als stagiaire op de afdeling programma ondersteun je de afdeling programma 
in de breedste zin van het woord. Je doet research voor programma’s, bent 
verantwoordelijk voor het opvragen en verzamelen van filminformatie en 
beeldmateriaal en houdt onze database up-to-date. Daarnaast ondersteun je 
de productie van de festivalcatalogus, de website en diverse programma’s op 
locatie door het jaar heen. Ook heeft deze stage een individueel profiel in de 
richting van speciale (doelgroep) programma’s. Je diverse takenpakket wordt 
o.a. aangevuld met de volgende taken:
• Je bent medeverantwoordelijk voor onderzoek naar en creatie van specials en 

programmalijnen voor bijzondere doelgroepen zoals jongeren, vluchtelingen 
en statushouders 

• Je verzorgt de voorbereiding en uitvoer van specials; je legt afspraken 
vast, maakt callsheets, beheert logistiek, fungeert als host en je stuurt 
vrijwilligers aan

• Je bent een aanspreekpunt en onderhoudt contacten met diverse partners en 
relaties

• Je bent mede verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers

HOE WE JOU HET LIEFSTE ZIEN
• Je studeert aan een voor de functie relevante HBO of WO opleiding
• Je hebt een passie voor cultuur en een interesse in maatschappelijke 

vraagstukken
• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en raakt niet 

in de stress



• Je bent creatief, initiatiefrijk en enthousiast
• Je kunt goed plannen en je bent nauwkeurig
• Je hebt een flexibele werkinstelling
• Je bent niet bang om voor een groep te spreken, of durft de uitdaging (onder 

begeleiding) aan te gaan

TEAM
Je komt te werken op de programma afdeling, de spil van de organisatie. Het 
team groeit naar zo’n 25-30 mensen naar mate het festival in zicht komt. Samen 
met de andere afdelingen zetten wij elk jaar weer een prachtig filmfestival 
in elkaar. We zijn een jong team van creatieve aanpakkers. We lunchen graag 
samen en spelen regelmatig ping pong op ons kantoor in hartje Nijmegen om de 
ideeën op gang te brengen.

WIJ BIEDEN
• Een passende stagevergoeding
• Een passend begeleidingstraject om jou klaar te stomen voor het vak en/of 

de filmfestivalwereld
• Een werkplek vanaf september tot en met mei (jouw periode in overleg)
• Een ongekend toffe werksfeer met een borrel of een filmavondje op zijn tijd
• Een bak aan ervaring, een nieuw netwerk en een portfolio dat je de rest van 

je carrière meeneemt
• ruimte voor jouw creativiteit, initiatief en ideeën
• Actie. Je hoeft zeker niet stil te zitten

PERIODE EN DAGEN
Bij voorkeur vanaf september tot en met mei, ongeveer vier dagen per week. 
Soms zijn er werkzaamheden in het weekend of in de avond. Een andere 
periode en aantal dagen zijn in overleg mogelijk. Tijdens het festival vragen 
wij een fulltime beschikbaarheid. Go Short biedt ruimte voor een aantal 
afstudeerstages gekoppeld aan een meewerktraject.

JA, IK WIL DEZE BAAN
Wat leuk! Stuur ons je CV en een korte, maar stevige motivatie! Stuur alles naar 
info@goshort.nl onder vermelding van “stagevacature programma”.


