
 
 

 

Go Short is hét platform voor korte film en talent in Nederland. Het jaarlijkse internationale filmfestival trekt 

zo’n 20.000 bezoekers en omvat onder andere een omvangrijke competitie die kwalificeert voor de Oscars, 

BAFTA en European Film Awards, een prikkelend randprogramma, Go Shorty en een 

professionalsprogramma voor de internationale (short)film industry. De twaalfde editie vindt plaats van 1 

tot en met 5 april 2020. Daarnaast houdt Go Short zich het hele jaar door bezig met de distributie en 

promotie van korte films. Go Short heeft een unieke positie binnen het Nederlandse filmlandschap, speelt 

een actieve rol in talentontwikkeling en is onderdeel van een stevig nationaal en internationaal netwerk. Wij 

zoeken op korte termijn naar een enthousiaste, hands-on: 

Projectmedewerker Educatie- en impactprogramma 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van het educatie- en impactprogramma van 

Go Short. Vanuit deze afdeling ontstaan de educatieve programma’s en modules, gemaakt voor en in 

samenwerking met scholen in Nijmegen en omgeving en de projecten in het bredere sociaal-

maatschappelijke domein, met speciale aandacht voor jongeren. Je houdt de kwaliteit, kwantiteit en 

continuïteit/verduurzaming van projecten en programma’s scherp in de gaten en bent niet bang te 

experimenteren. Door middel van op specifieke doelgroepen toegesneden projecten werk je mee 

aan de strategische publieksverbreding van Go Short en haar doel om een breed platform voor film 

en talent te zijn. Je diverse takenpakket bestaat o.a. uit: 

- Meedenken, (door)ontwikkelen en coördineren van het educatie-en impactprogramma 

- Maken en beheren van planningen en budgetten 

- Werving, roostering en begeleiding van scholen en groepen 

- Researchen voor films, programma’s en doelgroepen 

- Ontwikkeling van lesmateriaal, schrijven van (pr)teksten  

- Opzetten en beheren van duurzame samenwerkingsverbanden en verantwoordelijkheid voor 

uitvoer, (door)ontwikkeling en rapportage van projecten met partners 

- (ondersteunen in het) werven van fondsen 

- Aansturen van stagiairs en vrijwilligers 

Jij: 

- Hebt een (afgeronde) voor de functie relevante HBO/WO opleiding; 

- Hebt een passie voor film, filmfestivals en educatieve projecten, barst van de ideeën en hebt 

een proactieve houding; 

- Je bent een goede, stressbestendige teamspeler en je hebt kennis van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van cultuur- en filmeducatie, en een visie op diversiteit en 

publiek; 

- Vindt het leuk om voor groepen te staan, te presenteren en beschikt over pedagogische en 

didactische vaardigheden; 

- Hebt affiniteit met diversiteitsvraagstukken; 

- Kunt anderen goed motiveren en beschikt over goede onderhandelcapaciteiten 

- Hebt ervaring en affiniteit in het werken met (niche)doelgroepen, o.a. kinderen, jongeren, 

subculturen en minderheden; 

 



 
 

- Hebt ervaring met project- en budgetbeheer, en beschikt over de juiste 

uitdrukkingsvaardigheden voor het maken van rapportages en ondersteunen in 

fondsenwerving;  

- Bent flexibel, hebt geen 9-to-5 mentaliteit en denkt graag out-of-the-box; 

- Bent betrouwbaar, verantwoordelijk en nauwkeurig; 

- Bent woonachtig in de regio Nijmegen en kent de stad en haar cultureel-maatschappelijke en 

sociale domein goed. 

Ben je starter en beschik je nog niet over (alle) gevraagde ervaring, maar ben je desondanks erg 

enthousiast en beschik je over een juiste houding, dosis nieuwsgierigheid en motivatie om proactief te 

groeien in bovenstaand takenpakket? Ook dan moedigen we je aan te reageren! 

Wij bieden een dynamische, informele werkplek in een jong team en veel vrijheid om de functie 

vorm te geven. De organisatie en het kantoor zijn gevestigd in het centrum van Nijmegen. We 

lunchen samen en borrelen regelmatig. Het salaris en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden zijn 

passend voor een kleine en culturele organisatie en afhankelijk van leeftijd en ervaring. De functie is 

per direct beschikbaar (op freelance basis) tot en met voorjaar/juni 2020, beginnend met 2 dagen in 

de week met uitbreiding richting en rondom het festival in april. De wens is om de functie daarna te 

verlengen.  

Meer informatie en reacties 

Ben je geïnteresseerd, reageer dan zo snel mogelijk en geef je beschikbaarheid daarbij meteen aan. 

Voor meer informatie zie www.goshort.nl of neem contact op met programmacoördinator Teun van 

Laake via teun@goshort.nl. Wegens beperkte bureaucapaciteit vragen we je om te solliciteren via dit 

formulier en daarnaast een motivatiebrief en een CV te sturen naar vacatures@goshort.nl o.v.v. 

‘vacature educatie- en impactprogramma’.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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