
Heb jij een passie voor film? Zoek jij een stage waar je zelf letterlijk 
de regie in handen hebt? Wil jij samen met collega’s werken aan hét 
kortefilmfestival van Nederland? Word SHORTY bij Go Short – International 
Short Film Festival Nijmegen! Bijvoorbeeld als Productie Assistent

DE FUNCTIE
Als stagiair op de productie-afdeling assisteer je de producenten met de 
ontwikkeling en de organisatie van het festival. De productie-afdeling is 
verantwoordelijk voor alle (film)locaties, de programmaproductie van de 
speciale filmprogramma’s, de organisatie van de faciliteiten, techniek, 
catering en de aankleding van het festival terrein. Super veelzijdig dus! Naast 
een aantal eigen projecten die je tot in de puntjes voorbereidt en uitvoert, 
inventariseer je samen met de producent wat er allemaal nodig is om het 
gehele festival in goede banen te leiden. Je vraagt offertes aan, hebt contacten 
met samenwerkingspartners en leveranciers. Je bent de spil tussen de diverse 
afdelingen van het festival en contactpersoon naar diverse externe partijen. 
Tijdens het festival begeleid je programma’s, stuur je vrijwilligers aan en ben 
je locatiemanager van een van de festivallocaties. Je maakt (eigen) planningen, 
draaiboeken en denkt mee over de festivallogistiek. 

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
• Studeert aan een HBO- of WO-opleiding op sociaal, cultureel, facilitair of 

organisatorisch gebied
• Goed kan plannen en creatief is in het zoeken naar oplossingen 
• Een flexibele werkinstelling heeft; geen 9-tot-5-mentaliteit
• Creatief, initiatiefrijk en stressbestendig is
• Weet van aanpakken en doorzettingsvermogen heeft 
• Zelfstandig is en daarnaast goed in teamverband kan werken
• 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 een rijbewijs en ervaring in het organiseren van evenementen 

heeft 

Stagevacature - Productie Assistent

“Snel schakelen, alles fixen, een mooi festivalterrein opbouwen en veel eigen 

verantwoordelijkheid, dat was mijn Go Short.“ – Sascha (stagiaire 2017)



INFO
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur 
in december en loopt tot mei. We gaan uit van een beschikbaarheid van 3 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. 

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met een stage op een 
andere afdeling bij Go Short. Als je hier interesse in hebt, geef dat dan aan in je 
motivatie.

WIJ BIEDEN
• Een stagevergoeding
• Een deskundig begeleidingstraject 
• Een stageplekplek vanaf december tot mei (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

TEAM
Je komt te werken op de productie 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 
pingpong 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 
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) zijn in volle gang en 
daar kun jij een bijdrage aan leveren!

JA, IK WIL!
Wat leuk! Stuur per e-mail een korte, maar stevige motivatie plus CV naar 
vacatures@goshort.nl onder vermelding van “stagevacature productie”. Voor 
vragen kun je bellen met Stella de Wijk (024-6636789).


