
 

Stagiair(e) Industry 
 
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 
Tijdens het festival ontvangt Go Short ruim 500 nationale en internationale filmprofessionals. De Industryafdeling 
onderhoudt nauw contact met alle gasten en organiseert, faciliteert en verzorgt hun verblijf in Nijmegen. 
Daarnaast worden er speciale activiteiten georganiseerd voor de aanwezige professionals. Tijdens het festival 
fungeert de Industryafdeling als belangrijk aanspreekpunt voor alle aanwezige gasten.  
 
De functie 
Als stagiair(e) op de Industryafdeling ben je al in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding en uitvoer 
van de Industry-afdeling samen met de coördinator Industry en Hospitality. Je bezoekt de partnerhotels en bent 
intensief betrokken bij de voorbereiding van de grote communicatiemomenten naar alle (inter-)nationale 
filmprofessionals. Vanaf december of januari ben jij hét aanspreekpunt voor al onze gasten. Je verwerkt hun 
accreditaties, boekt reis en verblijf, beantwoordt al hun vragen en beheert de hotelboekingen in nauwe 
samenwerking met de partnerhotels. Je denkt mee over events voor professionals en nodigt alle gasten hiervoor 
uit. Je bent het visitekaartje voor het festival en het eerste contactpunt voor alle binnen- en buitenlandse 
filmprofessionals die tijdens het festival aanwezig zijn. Gedurende het festival ontvang je “jouw” gasten aan de 
gastenbalie. Daarnaast vervul je de rol van gastheer/gastvrouw op verschillende events en voer je een 
gastenonderzoek uit. 
 
Mogelijke taken zijn: 

 De coördinatie van het Homestay-project. Deze unieke vorm van hospitality biedt filmmakers de kans 
om bij Nijmegenaren te overnachten gedurende het festival. Hiervoor selecteer je de Homestay-
adressen, koppel je de filmmaker aan de juiste Homestay host en ben je verantwoordelijk voor alle 
communicatie naar de hosts en filmmakers. 

 Het beheren en inplannen van de car service, waarmee gasten van vliegveld/treinstation naar hotel 
worden gebracht 

 In samenwerking met de programma- en educatieafdeling en de filmmakers het Q&A-rooster 
samenstellen. 

je netwerk en super gezellig met het team! “ – Pia (stagiaire 2017) 
Wij zoeken iemand die: 

• Studeert aan een HBO- of WO-opleiding aan een voor de functie relevante opleiding 
• Goed kan plannen en nauwkeurig te werk gaat 
• Goede sociale vaardigheden heeft en niet bang is om initiatief te nemen 
• Een flexibele werkinstelling heeft; geen 9-tot-5-mentaliteit 
• Leergierig is en creatief in het zoeken naar oplossingen 
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in 

Nederlands en Engels heeft 
• Gestructureerd grote hoeveelheden informatie kan verwerken 
• Zelfstandig is én goed in teamverband kan werken 
• Stressbestendig is en zich niet snel uit het veld laat slaan 
• Kennis van Microsoft Excel heeft 
• Ervaring in het organiseren van evenementen en/of ervaring met Wordpress en Mailchimp is een pré 



 
 
 
 
 
 
Wij bieden: 

• Een berg aan ervaring! 
• Een deskundig begeleidingstraject 
• Een leerzame stageperiode, waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen op o.a. sociaal en 

organisatorisch gebied 
• Een ongekend toffe werksfeer met een borrel of een filmavondje op zijn tijd 
• Een stage- of vrijwilligersvergoeding 

 
Goed om te weten 
De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar start bij voorkeur in december 2019 of januari 
2020 en loopt tot mei / juni 2020. We gaan uit van een beschikbaarheid van 4 tot 5 dagen in de week. In de 
festivalperiode rekenen wij op een fulltime beschikbaarheid. Reiskosten worden niet vergoed omdat we er 
vanuit gaan dat je in Nijmegen woont of in het bezit bent van een studenten-OV.   
 
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 2020 vindt de 12e editie van Go 
Short plaats van 1 t/m 5 april. 
 
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 Industry”. 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

