VACATURE - STAGE VRIJWILLIGERS COÖRDINATIE
‘Als vrijwilligers coördinator leer je niet alleen werven en roosteren.
Maar maak je bovenal kennis met super leuke vrijwilligers, die ook
nog een passie voor film delen.’ 			

- Marthe stagiair 2018

Ben je een echt sociaal dier en word je gelukkig van puzzelen, regelen, plannen en
coördineren? Heb je en voorliefde voor (korte) films en festivals? Kom dan het team van Go
Short versterken als vrijwilligers coördinator!

DE FUNCTIE

Als assistent 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.
Je denkt samen met de rest van het kantoor na over de vrijwilligersfuncties en de inhoud
daarvan.
Je organiseert vrijwilligersbijeenkomsten en leuke activiteiten voor vrijwilligers.
Je bent thuis op social media en bedenkt creatieve manieren om vrijwilligers te werven.
Je vind het leuk om de vrijwilligersgroep on- en offline op een toffe manier te informeren
en te enthousiasmeren.
Tijdens het festival zorg je dat de coördinatie en de begeleiding van de vrijwilligers soepel
verloopt.

WIJ ZOEKEN EEN SHORTY DIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studeert of net is afgestudeerd aan een voor de functie relevante opleiding op het gebied
van sociaal, cultureel, facilitair of organisatorisch gebied.
Mensen kan enthousiasmeren en gemakkelijk voor een groep spreekt
Enthousiast wordt van veel dingen tegelijkertijd doen en daar de juiste prioritering aan te
geven.
Een sociaaldier met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die het fijn vindt om met veel
verschillende soorten mensen om te gaan
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

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Een stagevergoeding- of vrijwilligersvegoeding
Een deskundig begeleidingstraject
Een stageplekplek vanaf december tot mei / juni (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

INFO

De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur in december
en loopt tot mei / juni. 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.

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 18.000 bezoekers
naar Nijmegen. Het is een ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers en filmmakers uit heel Europa. In 2019 vindt de 11e editie van Go Short plaats van 3 t/m 7 april.

JA, IK WIL!

Wat leuk! Reageer dan snel. Laat je gegevens achter via dit formulier of stuur per –email een
motivatie plus CV naar info@goshort.nl onder vermelding van “stagevacature vrijwilligers
coördinatie”. Voor vragen kun je bellen met Tess Wiggers (024-6636789).

