
 
 

 
 
 
 
 
Go Short – International Short Film Festival Nijmegen maakt zich op voor haar 12e 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 2020 vindt 
plaats van 1 t/m 5 april. Go Short trekt jaarlijks duizenden bezoekers en is een ontmoetingsplaats voor filmliefhebbers en 
filmmakers uit heel Europa. Voor de komende editie zijn wij op zoek naar: 

 

Stagiair(e) Educatie 
 
 

Filmkijken alleen vermaak? Zeker niet! Go Short levert een belangrijke bijdrage aan het filmonderwijs voor kinderen. Al van 
kleins af aan komen kinderen voortdurend in aanraking met beelden, en daarom vindt Go Short het belangrijk dat er op het 
primair en voortgezet onderwijs aandacht wordt besteed aan begrijpend kijken. Go Short vindt het van groot belang om 
kinderen te leren over beeldtaal: wat doet bewegend beeld met de kijker? Op welke manier vertelt een film een verhaal? En wat 
doet bijvoorbeeld filmmuziek met de sfeer van een film en jouw kijkervaring? 
Jaarlijks ontwikkelt Go Short speciale filmprogramma’s voor jonge festivalbezoekers. Zo zijn er tijdens het festival workshops en 
schoolvoorstellingen voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast trekt Go Short in aanloop naar het 
festival langs bibliotheken in heel Nijmegen met leuke en leerzame workshops. Als stagiaire op de educatieafdeling ondersteun 
je de coördinator in het ontwikkelen van activiteiten, van idee tot uitvoer. Ook helpt je bij de coördinatie en uitvoer van de 
schoolvoorstellingen en het ontwikkelen van lesmateriaal. Overige werkzaamheden van je uitgebreide takenpakket zijn onder 
andere: 
 

• Werving van scholen 

• Coördinatie van Q&A’s en interviews bij schoolvoorstellingen 

• Het (mede)ontwikkelen van leerzame workshops met en over film voor jonge kinderen 

• Aansturen van vrijwilligers 

Functievereisten: 

• Je studeert aan een HBO/WO opleiding, bij voorkeur richting film, cultuur of theater 

• Je hebt een grote affiniteit met (film)educatie en je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden (of bent 
bereid hier bij Go Short aan te werken) 

• Je d/t’s staan op de juiste plek en je Engels is dik in orde 

• Je hebt een prettige, heldere schrijfstijl 

• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en raakt niet snel in de stress 

• Je bent creatief, initiatiefrijk en enthousiast 

• Je kunt goed plannen en je bent nauwkeurig 

• Je hebt een flexibele werkinstelling, geen 9-tot-5-mentaliteit  

• Je bent niet bang om voor een zaal te spreken, of durft de uitdaging aan te gaan 

• Je hebt affiniteit met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals 
 
 
 
 
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) 

Goed om te weten 
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar start bij voorkeur in november 2019 en loopt t/m mei 2020. We gaan 
uit van 2 tot 3 dagen per week em het is belangrijk dat je tijdens het festival alle dagen aanwezig bent.  Reis- en accommodatiekosten 
worden niet vergoed omdat we ervan uit gaan dat je in het bezit bent van een OV-studentenkaart of in Nijmegen woont. 
 
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 Educatie”. Let erop dat je in je motivatie beschrijft waarom je bij ons 
stage wilt lopen en wat je zou willen leren. 
 
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

