
 
Stagiair(e) Communicatie & Marketing 

  
Go Short – International Short Film Festival Nijmegen is het toonaangevendekortefilmfestival van Nederland. 
Tijdens dit grote evenement van vijf dagen vertonen we rond de 350 korte films, ontvangen we 500 regisseurs, 
distributeurs en andere filmprofessionals, werken we met 150 vrijwilligers en tellen we ruim 19.000 
bezoeken! Go Short maakt zich op voor haar twaalfde editie in april 2020. Daarnaast organiseren we ook nog 
kleinere evenementen door het jaar heen. Dit doen we met een jong festivalteam dat in de aanloop naar het 
festival uitgroeit tot zo’n 25 (project)medewerkers en negen stagiaires, waar jij er een van kan zijn.    
  
De afdeling    
Het communicatie & marketingteam bestaat uit drie vaste medewerkers en twee stagiaires. Samen zorgt dit 
team ervoor dat zoveel mogelijk mensen en professionals naar Go Short komen. Dat gebeurt via onze eigen 
kanalen, via persuitingen en via andere marketingkanalen. De jaarlijkse festivalcampagne speelt uiteraard een 
grote rol in het vervullen van dit doel. De communicatie & marketingafdeling werft en heeft contact met 
sponsoren en (media)partners. 
  
De functie    
Als creatieve communicatie & marketingstagiair zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen horen van Go Short 
2020 én dat ze het evenement in hun agenda zetten. Als stagiair op deze afdeling krijg je veel kansen om zowel 
formele teksten te schrijven voor publicaties, als informele teksten voor Instagram en Facebook. Het is daarom 
erg handig als je weet hoe social media werkt. Behalve teksten, worden hier ook foto’s en video’s ingezet. We 
geven daarom de voorkeur aan een stagiair die foto’s kan bewerken en videomateriaal kan monteren. Contact 
hebben met online mediapartners en influencers kan ook tot de werkzaamheden horen. Hoewel er veel 
verantwoordelijkheid komt kijken bij deze stage, krijg je ook goede begeleiding van de vaste krachten. 
  
Kerntaken zijn:    

• Je schrijft teksten, maakt foto’s en creëert eventueel ook video’s voor de website, Instagram, Facebook, 
Twitter en overige gedrukte publicaties. We begeleiden je hier uiteraard bij.   

• Je werkt mee aan de festivalcampagne die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen Go Short 2020 in 
hun agenda zetten. 

• Je bedenkt en organiseert acties en evenementen in samenwerking met het team marketing en 
communicatie. 

• Je denkt mee over mogelijke festivalsponsers. 

• Je denkt mee over online partners, zoals influencers. 

• Een festival is teamwerk en je ondersteunt de rest van het team waar nodig. 
    

Wij zoeken iemand die:    

• Een grote voorliefde heeft voor korte film 

• Weet hoe social media werkt en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied volgt 

• Vlot kan schrijven en video’s en foto’s kan bewerken of bereid is om dit te leren 

• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Engels als Nederlands    

• Creatief, initiatiefrijk en enthousiast is     

• Goed kan plannen en nauwkeurig is     

• Niet erg vindt om af en toe ‘s avonds of in het weekend te werken   

• Niet snel in de stress raakt    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   
Wij bieden:   

• Een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen, waar je opgenomen wordt in 
ons jonge, informele team dat graag samen luncht, filmavondjes organiseert en op z’n tijd ook een 
feestje viert. 

• Een leerzame stageperiode, waar je de ruimte krijgt om zelf verantwoordelijkheid te dragen met 
persoonlijke en deskundige begeleiding en de mogelijkheid om aan eigen leerdoelen te werken. 

• Werken achter de schermen van een filmfestival als hoogtepunt van je stageperiode. 

• De stagevergoeding bedraagt € 200,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (vijf dagen 
per week) en doorbetaalde vakantiedagen   

   
Goed om te weten   
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar bij voorkeur loopt deze van november 2019 t/m 
mei 2020. Tijdens de festivalweek rekenen wij op een fulltime beschikbaarheid. We gaan ervan uit dat je een OV-
studentenkaartbezit of in Nijmegen woont. Daarom is er geen reis- of  beschikbaar.    
   
Solliciteren   
Geïnteresseerd in deze stage? Reageer dan snel! Laat je gegevens achter via dit formulier of stuur per e-mail een 
motivatie plus CV naar info@goshort.nl onder vermelding van “Stagevacature Communicatie & Marketing”. Let 
erop dat je in je motivatie beschrijft waarom je bij ons stage wilt lopen en wat je zou willen leren tijdens je 
stage.   
   
Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. Delen wel!    
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5HSi13zHnU2d7kJvbRe0p-uv8nuYtsJJmVNHAWORSfFUQzdQOFJSVEhNQjNDUVdQTFVLRU9LM0dKTS4u
mailto:info@goshort.nl

