
VACATURE - ZOMERSTAGE 
(STAGE OF VRIJWILLIGERSFUNCTIE)

“Go Short geeft ruimte voor zelfontwikkeling en creatieve vrijheid. 

Een stage waarbij je zeker uitgedaagd wordt en aan het eind een 

unieke ervaring rijker bent!” – Esther (stagiair 2018)

Heb jij een passie voor film? Go Short heeft een stageplek voor je waar je je liefde voor beeld 
en  social media bij communicatie kunt combineren met het meewerken op de afdeling 
programma – de spil van de organisatie. Ook op de afdeling office is je hulp goed te gebruiken 
komende zomer. Samen met collega’s werken aan hét kortefilmfestival van Nederland? Word 
SHORTY bij Go Short – International Short Film Festival Nijmegen! 

DE FUNCTIE
We hebben plaats voor een allround Shorty. Op de programma afdeling ben je bezig met 
het bijhouden en verwerken van de call for entry (inzendingen voor Go Short 2019) en 
het beheren en bijwerken van gegevens in onze database. Ook bied je ondersteuning 
bij zomerprogramma’s van Go Short (voorbereiding en uitvoer) en bij research voor 
focusprogramma’s. 

Voor communicatie ben je betrokken bij de social media en de Go Short website, het opmaken 
van visuele uitingen en ondersteuning bieden bij projecten. Ook op de office afdeling is er 
genoeg te doen. Je neemt een deel van de dagelijkse secretariële en administratieve taken op 
je en helpt mee om de administratie en overige spullen van de afgelopen festival edities te 
archiveren en op te ruimen. 

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
•  Studeert aan een HBO- of WO-opleiding op sociaal, cultureel, facilitair of organisatorisch 
gebied of net is afgestudeerd is en ervaring wil op doen
•  Een prettige, heldere schrijfstijl heeft
•  Goed de weg kent op de diverse social media
•  Goed kan plannen en nauwkeurig te werk gaat
•  Affiniteit heeft met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals 
•  Ervaring met Photoshop en InDesign is een grote pré!



WIJ BIEDEN
•  Een stage- of vrijwilligersvergoeding
•  Een deskundig begeleidingstraject 
•  Een stageplekplek vanaf juni voor de zomermaanden (jouw periode in overleg)
•  Een inspirerende werksfeer 
•  Een berg aan ervaring en een nieuw netwerk 
•  Actie! Je hoeft zeker niet stil te zitten

TEAM
Je komt te werken op verschillende afdelingen (programma, communicatie en office). Tijdens 
de zomermaanden zijn we met een klein team (7-9 medewerkers). We zijn een jong team van 
creatieve aanpakkers die dagelijks graag samen lunchen.

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. In 2019 bestaat Go Short 11 jaar. 

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

INFO
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur op 1 
juni en loopt de zomermaanden door. Er kan snel gestart worden! We gaan uit van een 
beschikbaarheid van 3 tot 4 dagen in de week. Reiskosten worden niet vergoed omdat we er 
vanuit gaan dat je in Nijmegen woont of in het bezit bent van een studenten-OV. 


