
   
 

   
 

 

 
(Online)Bureau Coördinator 
 
Ben jij een echte verbinder en een natuurtalent op het gebied van plannen en organiseren? 

Draai jij je hand niet om voor Office 365, Teams en andere digitale tools? Zie jij het als een 

uitdaging om een team, zowel op kantoor als online vanuit verschillende plekken in het land, 

goed samen te laten werken? Geloof jij daarnaast in de kracht van kunst, cultuur, en 

(film)festivals in het bijzonder? Dan zoekt Go Short jou! 

 

Wat ga je doen? 

• Je draagt bij aan een nieuwe, optimale inrichting van de kantoororganisatie en de 

bijbehorende interne communicatie. We bouwen aan een toekomstbestendige manier van 

werken, waarin ook efficiënt online- en thuiswerken een plek heeft.  

• Je kunt goed overweg met Office 365, Teams en SharePoint en bent in staat deze 

programma's in te zetten om collega's te verbinden en te ondersteunen. 

• Je ondersteunt bij personeelszaken, zoals de werving van nieuwe collega's en stagiaires.  

• Jij bent het aanspreekpunt voor nieuwe medewerkers en stagiaires. Je richt hun (online) 

werkplek in en helpt hen bij (ICT)vragen. 

• Je beheert de algemene agenda's en bent verantwoordelijk voor het bijhouden van werkroosters, 

vakantieroosters en ziekmeldingen. 

• Je organiseert personeelsbijeenkomsten.  

• Je voert secretariële werkzaamheden uit. 
 

Jouw profiel 

• MBO- of HBO-werk- en- denkniveau;  

• Minimaal twee jaar werkervaring in een ondersteunende, secretariële functie; 

• Ruime ervaring met Office 365, Teams, SharePoint en bijbehorende programma's (Word, 

Excel etc.);  

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Servicegericht, sociaal, verbindend, efficiënt en zorgvuldig; 

• Affiniteit met de culturele sector en in het bijzonder met festivals; 

• Een zelfstandige, flexibele en proactieve werkhouding kenmerken jou. Indien nodig werk je 

vanuit huis; 

• Je bent, bij voorkeur, woonachtig in regio Nijmegen. 
 

Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt 

hier een bijdrage aan te kunnen leveren nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren. Mensen die veel 

behoefte hebben aan een vaste structuur en een strikt omlijnd takenpakket passen echter minder 

goed bij Go Short. 

 

Over Go Short 

Go Short is hét platform voor korte film en talent in Nederland. De organisatie is jaarrond actief op het 

gebied van ontwikkeling, presentatie, distributie en promotie van korte film en talentvolle makers. Het 

jaarlijkse internationale filmfestival in april is het hoogtepunt. Het omvat, naast een competitie die 

kwalificeert voor de Oscars, BAFTA en European Film Awards, een uitgebreide randprogrammering 

voor zowel publiek als internationale filmprofessionals én een scholierenprogramma. Sinds 2019 vindt 

Go Short ook in Arnhem plaats en wordt de Gelderland Film Pitch georganiseerd. Go Short heeft een 

unieke positie binnen het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een stevig internationaal 

netwerk. De 13e editie van het festival vindt dit voorjaar plaats. Vanwege de corona-maatregelen, is er 

in plaats van een vijfdaags internationaal event, een hybride programma in ontwikkeling  
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Wij bieden 

Een aantrekkelijke functie in een dynamische omgeving. Go Short is onderdeel van Het Festivalhuis, 

in het centrum van Nijmegen. Hier creëren we, samen met drie andere festivals, een inspirerende, 

informele en open workspace, waarin samenwerking centraal staat. Je maakt deel uit van Team 

Bedrijfsvoering en wordt aangestuurd door het Hoofd Bedrijfsvoering. Je neemt een centrale rol in 

binnen de organisatie, die in totaal uit 12 tot 30 personen bestaat, afhankelijk van de periode in het 

jaar. Wij bieden een jaarcontract met een functieomvang van 0,6 fte. Omdat we als organisatie 

bepaalde piekmomenten kennen zullen de uren, afhankelijk van de periode, over max. 4 dagen per 

week verdeeld moeten worden. In overleg kan de vacature ook freelance ingevuld worden. Salaris is, 

afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal €1922,- maximaal €2645,- op basis van 38 uur. 

 

Go Short heeft ook een vacature openstaan voor een Financieel Administratief Medewerker. Bij 

geschiktheid zou een combinatie mogelijk zijn. Zie voor meer informatie: Vacatures - Go Short 
 

Meer informatie en reacties 
Deze vacature is per direct beschikbaar. Reageer voor 14 maart via het formulier Sollicitatieformulier 

(google.com) én stuur je CV en korte motivatie naar vacatures@goshort.nl o.v.v. ‘(Online) Bureau 

Coördinator’. Voor vragen over de functie kan je per email terecht bij Chris Stoop (Hoofd 

Bedrijfsvoering) chris@goshort.nl of Kirsten Ruber (Directeur) kirsten@goshort.nl. Vanwege ons 

thuiswerkbeleid is ons kantoor op dit moment telefonisch slecht bereikbaar.  

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