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STAGEVACATURE BEDRIJFSVOERING

Ben jij benieuwd naar hoe het er bij een culturele organisatie aan toe 
gaat?  Zoek jij een stage waar je zelf letterlijk de regie in handen hebt? 
Wil jij samen met collega’s werken aan hét kortefilmfestival van Neder-
land? Word SHORTY bij Go Short – International Short Film Festival Nij-
megen! Bijvoorbeeld als stagiair bedrijfsvoering.

DE FUNCTIE
Als stagiair bedrijfsvoering ondersteun je de zakelijk leider in haar werkzaam-
heden en projecten. Je leert wat er allemaal komt kijken bij het leiden van een 
kortefilmfestival. Je assisteert bij uiteenlopende werkzaamheden op het gebied 
personeelszaken, (festival)financiën, administratie, verzekeringen en interne 
bedrijfsvoering. Samen met je collega’s op de office afdeling zorg je dat de or-
ganisatie een stevige en goed georganiseerde basis heeft.  Afhankelijk van de 
stage eisen vanuit de opleiding, jouw eigen interesses en jouw leerdoelen wordt 
het precieze takenpakket vast gesteld. Hiernaast is er ruimte voor het doen van 
een eigen onderzoek. We denken graag met je mee over het onderwerp en de 
wijze van onderzoek.

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
• Studeert aan een relevante HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld management 

en organisatie, bedrijfskunde,  economie of HEAO
• 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
• Affiniteit heeft met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals

INFO
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur in 
december en loopt tot en met 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 december tot mei (of langer)
• 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 complete festivalteam groeit naar 
zo’n 25-30 mensen naar mate het festival in zicht komt. Met alle afdelingen zet-
ten 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 bedrijfsvoering”. 
Voor vragen kun je bellen met Stella de Wijk (024-6636789).




