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VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE 

“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 2016)

SHORTY GEZOCHT VOOR DE



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? Wordt SHORTY bij Go Short – International Short Film Festival 
Nijmegen! Bijvoorbeeld als onze nieuwe...

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR (stage)

DE FUNCTIE
Als vrijwilligerscoördinator coördineer je samen met een collega 
de werving, selectie, roostering en begeleiding van ongeveer 200 
vrijwilligers. Je bent een echte matchmaker die de juiste personen op de 
juiste functies weet te zetten en ervoor zorgt dat iedereen een geweldige 
festivalervaring heeft. Je inventariseert wat er allemaal nodig is om 
het festival in goede banen te leiden, maakt roosters en planningen en 
organiseert vrijwilligersbijeenkomsten. Ook ben je thuis op social media 
en weet je in de vrijwilligersgroep on- en offline een goede balans te 
vinden tussen informeren en enthousiasmeren. Tijdens het festival zorg 
je dat de coördinatie en de begeleiding van de vrijwilligers in goede banen 
loopt.

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

organisatorisch gebied. 
• Mensen kan enthousiasmeren en  gemakkelijk voor een groep spreekt
• Goed kan plannen en nauwkeurig te werk gaat
• Een flexibele werkinstelling heeft; geen 9-tot-5-mentaliteit
• Creatief is in het zoeken naar oplossingen
• Stressbestendig is en zich niet snel uit het veld laat slaan
• d/t’s op de juiste plek heeft staan en kennis heeft van de Engelse taal
• Bij voorkeur ervaring heeft in het organiseren van evenementen

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!



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 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. 

WIJ BIEDEN
•  Een stagevergoeding
•  Een deskundig begeleidingstraject 
•  Een stageplekplek vanaf ongeveer 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 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 
pingpong op ons kantoor in hartje Nijmegen om de ideeën op gang te brengen.

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

EVA - VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 2017
”De functie van vrijwilligerscoördinator is een uitdagende stage waar je veel 
kunt leren. Je moet flink aan de bak en je haalt er veel uit. Het enthousiasme 
en de waardering die je van vrijwilligers en collega’s krijgt tijdens het 
festival maakt het het allemaal meer dan waard. In het jonge team heb ik 
veel leuke nieuwe mensen leren kennen waar ik ook buiten het werk om nog 
veel contact mee had.”


