
VACATURE - STAGIAIR(E) FILMPROGRAMMA 
(STAGE OF VRIJWILLIGERSFUNCTIE)

“Als stagiair voel je én ben je ook echt onderdeel van het team. Je 

krijgt alle mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het festival 

waarbij jouw mening ook telt.” – Bram (stagiair 2018)

Go Short – International Short Film Festival Nijmegen maakt zich op voor haar 11e editie. 
Het jonge festivalteam groeit in de loop van het seizoen naar zo’n 15 (project)medewerkers, 9 
stagiaires en bijna 200 vrijwilligers. Als stagiair(e) ben je erg belangrijk voor de organisatie. 
Omdat het team klein is, doe je ervaring op in alle facetten van het festival. Go Short 
2019 vindt plaats van 3 t/m 7 april. Go Short trekt jaarlijks duizenden bezoekers en is een 
ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers en filmmakers uit heel Europa.

DE FUNCTIE
Als stagiair(e) filmprogramma werk je mee op de afdeling programma, de spil van de 
organisatie. Je bent direct betrokken bij de totstandkoming van het (film)programma. Zo 
is er een belangrijke rol voor je weggelegd bij het kijken en programmeren van Virtual 
Reality films! Naast de ondersteuning van de afdeling, het team van programmeurs en de 
selectiecommissie ben je verder verantwoordelijk voor het opvragen en verzamelen van 
filminformatie, filmrechten en beeldmateriaal bij internationale filmmakers, producenten en 
distributeurs. Ook de coördinatie en het plannen van het transport rondom de te vertonen 
films valt onder jouw verantwoordelijkheid. Overige werkzaamheden van je uitgebreide 
takenpakket zijn onder andere: 

     • ondersteunen bij de communicatie en productie van diverse programma’s en projecten
     • zorgvuldig verwerken van de ingezonden films in de database
     • programmeren van de wekelijkse blog
     • coördinatie van Q&A’s en interviews
     • ondersteunen van samenstelling en productie van de festivalcatalogus
     • coördinatie van de video library
     • aansturen van vrijwilligers

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
     • studeert aan een HBO/WO opleiding of is net afgestudeerd, bij voorkeur richting film, 
            cultuur of media
     • de d/t’s op de juiste plek heeft staan en daarbij is je Engels dik in orde
     • een prettige, heldere schrijfstijl heeft



WIJ BIEDEN
     • een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen
     • een leerzame stageperiode, waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en zelf 
            verantwoordelijkheid te dragen
     • de mogelijkheid om het festival achter de schermen mee te maken en er je steentje aan 
            bij te dragen. Een onvergetelijke ervaring
     • de stagevergoeding bedraagt € 200,- bruto per maand op basis van een fulltime 
            aanstelling (5 dagen per week)

    
     • beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en niet snel in de 

            stress raakt
     • creatief, initiatiefrijk en enthousiast is
     • goed kan plannen en nauwkeurig is      
     • een flexibele werkinstelling heeft, geen 9-tot-5-mentaliteit 
     • niet bang is om voor een zaal te spreken, of de uitdaging durft aan te gaan
     • affiniteit heeft met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals

Aantoonbare ervaring met het organiseren van evenementen is een pré, net als ervaring met 
CMS systemen en Indesign/Photoshop/Premiere.

JA, IK WIL!
Wat leuk! Reageer dan snel! Stuur per e-mail een motivatie plus CV naar info@goshort.nl 
onder vermelding van “stagevacature filmprogramma”. Voor vragen kun je bellen met Niels 
Ketelaars (024-6636789).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen, liken en sharen wel!

INFO
     • De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar start bij voorkeur in 
            september en loopt tot februari of juni
     • 32-40 uur per week. In de festivalperiode rekenen wij op een fulltime beschikbaarheid
     • Reis- en accommodatiekosten worden niet vergoed omdat verwacht wordt dat je in het 
            bezit bent van een OV-studentenkaart of in Nijmegen woont


