Stagiair(e) Productieassistent
Go Short – International Short Film Festival Nijmegen is het toonaangevende kortefilmfestival 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
Voor de productie afdeling zijn we naast twee vrijwilligerscoördinatoren ook op zoek naar een productie
assistent. De productieafdeling heeft een uitvoerende rol en is verantwoordelijk voor alle (film)locaties, het
werven van vrijwilligers, de programmaproductie van de speciale filmprogramma’s, de organisatie van
faciliteiten, techniek, catering en de aankleding van het festivalterrein.
De functie
Als stagiaire op de productie afdeling assisteer je de producenten met de ontwikkeling en de organisatie van
het festival. Naast een aantal eigen projecten die je tot in de puntjes voorbereidt en uitvoert, inventariseer je
samen met de producent wat er allemaal nodig is om het gehele festival in goede banen te leiden.
Kerntaken zijn:
• Je vraagt offertes aan, hebt contact met samenwerkingspartners en leveranciers
• Je bent de spil tussen de diverse afdelingen van het festival en contactpersoon naar diverse externe
partijen
• Tijdens het festival begeleid je programma’s, stuur je vrijwilligers aan en ben je locatiemanager van
een van de festivallocaties
• Je maakt planningen, draaiboeken en denkt mee over de festivallogistiek
Wij zoeken iemand die:
• Studeert of net is afgestudeerd aan een HBO- of WO-opleiding op sociaal, cultureel, facilitair of
organisatorisch gebied
• Enthousiast wordt van veel dingen tegelijkertijd doen en daar de juiste prioriteit aan te geven
• Organisatietalent in het bloed heeft zitten
• Stressbestendig is, van aanpakken weet en zich niet snel uit het veld laat slaan
• Creatief is in het zoeken naar oplossingen
• Zelfstandig is en daarnaast goed in teamverband kan werden
• Affiniteit heeft met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals
• Goed kan plannen en nauwkeurig te werk gaat, met oog voor detail
• Een flexibele werkinstelling heeft: geen 9-5 mentaliteit
• Bij voorkeur een rijbewijs

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
• Een berg aan ervaring en een nieuw netwerk
• De stagevergoeding bedraagt €200,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (5 dagen
per week) en doorbetaalde vakantiedagen.
Ben je een echt organisatietalent en word je gelukkig van puzzelen, regelen, plannen en coördineren? Heb je
een voorliefde voor (korte) films en festivals? Kom dan het team van Go Short versterken als productie
assistent!
Goed om te weten
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld maar start bij voorkeur in december 2019 en loopt tot
en met mei 2020. 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.
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 Productieassistent”. 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!

