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“Go Short bood mij een kijkje in de keuken van een professionele 

festivalorganisatie met meteen veel inhoudelijke werkervaring.”   

- Teun (programmamedewerker)



Met meer dan 300 korte films, een uitgebreide randprogrammering en 
een programma voor leerlingen en scholieren is Go Short hét filmfestival 
voor de korte film in Nederland. In aanloop naar de 10e editie (11 t/m 15 
april 2018) houdt Go Short zich door het jaar heen bezig met de distributie 
en promotie van korte films. Go Short heeft een unieke positie binnen 
het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een omvangrijk 
internationaal netwerk.

Voor de versteviging van het team is Short opzoek naar een: 
enthousiaste assistent programma. Iemand met een passie            
voor films en festivals.

ASSISTENT PROGRAMMA
Deze functie wordt aangeboden binnen de regeling van de Starterbeurs. Leren 
en het krijgen van een goede begeleiding zijn belangrijke aspecten. Als assistent 
ondersteun je het programmateam bij de voorbereidingen van het festival en 
het organiseren van de programmering door jaar heen. Afhankelijk van hoe snel 
je dingen oppakt, zal jouw verantwoordelijkheid hierin steeds groter worden 
met het uiteindelijke doel om zo veel mogelijk zelfstandig een uitvoerende rol 
op je te nemen. Je krijgt als lid van het team volop kansen om je eigen bijdrage 
te leveren.

De afdeling programma is de spil van de organisatie. Je bent direct betrokken bij 
de totstandkoming van het (film)programma en werkt samen met collega’s van 
andere afdelingen. Vanuit je functie kom je in contact met veel verschillende 
professionals in de culturele sector, waardoor je je netwerk kunt uitbreiden. Je 
leert wat er komt kijken bij de organisatie van de verschillende programma’s, 
waarbij je veel contact hebt met externe partijen zoals filmmakers, 
distributeurs en partners. Je werkt internationaal. Filmprints moeten getest 
worden en op tijd aankomen op de plek van vertoning. Promotiemateriaal moet 
er spik en span uitzien en op tijd aangeleverd worden. Ook houd je je bezig 
met de acquisitie van onze programma’s naar theaters en scholen. Je leert 
zelfstandig projecten uit te voeren, samenwerken met verschillende partijen en 
deadlines en planningen bewaken.

TEUN (STARTERSBEURS 2016)
“Mijn startersbeursperiode bij Go Short was een goede mix tussen zelfstandig 
werken met veel verantwoordelijkheden en een goede begeleiding. Deze mix 
heeft mij enorm veel gebracht: een kijkje in de keuken van een professionele 
festivalorganisatie met meteen veel inhoudelijke werkervaring door het 
meedraaien in een intensieve festivalperiode. En als klap op de vuurpijl heb ik 
nu een baan bij Go Short waar ik erg blij mee ben! “ 

https://startersbeurs.nu/


TEAM
Het team van Go Short bestaat uit 8 vaste medewerkers die zich, ook naast het 
jaarlijkse festival in april, het hele jaar bezig houden met het vertonen van korte 
films. Zij organiseren speciale programma’s met korte films door het hele land, 
die te zien in filmhuizen, op grote festivals en in kleine culturele instellingen. In 
de piekmaanden rondom het festival groeit het team naar zo’n 25-30 mensen.

BEGELEIDING
Je wordt op dagelijks niveau begeleid door een ervaren programmamedewerker, 
jouw aanspreekpunt binnen het team. Wekelijks hebben jullie overleg om je 
taken en je ontwikkeling te bespreken. Daarnaast is er een procesmanager die 
de voortgang van jouw functioneren en het leerproces op hoofdlijnen bewaakt.

FUNCTIEVEREISTEN
· je voldoet aan de eisen van Startersbeurs Nederland. Deze zijn te vinden op:    
  https://www.startersbeurs.nu/nederland/starters
· je ben recent afgestudeerd in een voor de functie relevante opleiding
· Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en je bent       
  stressbestendig
· Je bent creatief, enthousiast en durft initiatief te nemen
· Je hebt een flexibele werkinstelling; geen 9-tot-5-mentaliteit
· Je bent nauwkeurig en hebt talent voor organiseren
· Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal

WIJ BIEDEN
• Een vergoeding volgens de criteria van de Startersbeurs
• Een leerwerkplek waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en zelf 

verantwoordelijkheid te dragen
• Voldoende deskundige begeleiding
• Een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen

GEÏNTERESSEERD?
Reageer dan snel! Stuur per e-mail korte, maar stevige motivatie plus CV naar 
vacatures@goshort.nl onder vermelding van “vacature assistent programma”.


