VACATURE - STAGE FESTIVAL ASSISTENT
“Als stagiair bij Go Short voel je je echt onderdeel van het team.
Het is een leuke, jonge organisatie waar je de kans krijgt
jezelf te ontwikkelen” - Femke (stagiaire)

Heb jij een passie voor film en heb je talent voor plannen en organiseren? Zoek je een
afwisselende stage, waarbij geen dag hetzelfde is? Lijkt het je tof om mee te werken aan hét
kortefilmfestival van Nederland? Word dan SHORTY bij Go Short - International Short Film
Festival Nijmegen als stagiair Festival Assistent.

DE FUNCTIE

Als Festival Assistent ben je de spin in het web. Je ondersteunt de organisatie in de breedste
zin van het woord. Je neemt een deel van de coördinatie en de verwerking van dagelijkse
secretariële en administratieve taken op je en je ondersteunt collega’s in projecten en programma’s. Naarmate het festival dichterbij komt en het team groter wordt, krijg je een steeds
centralere positie binnen de organisatie. Naast je vaste taken, zullen er veel meer adhoc zaken
op je pad komen. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s en bezoekers. Tijdens het festival
coördineer je o.a. het festivalkantoor.
Overige werkzaamheden van je uitgebreide takenpakket zijn onder andere:
* Voorkomende teamondersteuning
* Dagelijkse secretariële taken zoals het bijhouden van mail en agenda’s en de verwerking van
post en telefoontjes
* Ontvangst van bezoek
* Het opzetten en organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen en team overleggen
* Controleren en bijhouden van de inventaris
* Ondersteuning administratieve werkzaamheden

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Studeert aan een HBO- of WO-opleiding op sociaal, cultureel of organisatorisch gebied
Goed kan plannen en nauwkeurig te werk gaat
Een flexibele werkinstelling heeft; geen 9-tot-5-mentaliteit
Leergierig is en creatief in het zoeken naar oplossingen
Een pro-actieve werkhouding heeft
d/t’s op de juiste plek heeft staan en kennis heeft van de Engelse taal
Affiniteit heeft met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals
Bij voorkeur ervaring heeft in het organiseren van evenementen

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Een stagevergoeding
Een deskundig begeleidingstraject
Een stageplekplek (jouw periode in overleg)
Een ongekend toffe werksfeer met een borrel of een filmavondje op zijn tijd
Een berg aan ervaring en een nieuw netwerk
Actie. Je hoeft zeker niet stil te zitten

INFO

De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur per direct. We
gaan uit van een beschikbaarheid van 4 tot 5 dagen in de week en het is belangrijk dat je tijdens het festival alle dagen aanwezig bent. Reiskosten worden niet vergoed
omdat we er vanuit gaan dat je in Nijmegen woont of in het bezit bent van een studenten-OV.

TEAM

Je komt te werken op de office afdeling. Het team groeit naar zo’n 25-30 mensen naar mate het
festival in zicht komt. Met alle afdelingen zetten wij samen 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.

GO SHORT?

Go Short is hét kortefilmfestival van Nederland en trekt jaarlijks ongeveer 18.000 bezoekers
naar Nijmegen. Het is een ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers en filmmakers uit heel Europa.

JA, IK WIL!

Wat leuk! Reageer dan snel. Laat je gegevens achter via dit formulier of stuur per e-mail een
motivatie plus CV naar info@goshort.nl onder vermelding van “stagevacature Festival Assistent”. Voor vragen kun je bellen met Agnes Bolwiender (024-6636789).
Acquisitie n.a.v. deze vacatures worden niet op prijs gesteld. Delen, liken en sharen wel!

