
 
 
Heb jij een passie voor film en filmfestivals? Ben je gastvrij en heb je ervaring in het organiseren 
van fysieke en online events? Vind je het leuk om dingen tot in de puntjes te organiseren, heb je 
een goede beheersing van de Engelse als Nederlandse taal en wil je je netwerk uitbreiden? Dan is 
Go Short, hét festival voor de korte film, op zoek naar jou! 
 

Projectmedewerker industry en hospitality 
 
Het industry-team van Go Short zoekt een enthousiaste projectmedewerker voor het voorbereiden 
en uitvoeren van fysieke en online evenementen. Je verzorgt de hospitality van alle nationale en 
internationale filmprofessionals die een bezoek brengen aan Go Short. Samen met de coördinator 
industry en hospitality nodig je gasten uit en tref je de voorbereidingen van de evenementen op het 
gebied van hospitality en gasten. Je coördineert de gastenbalie, stuurt stagiaires en vrijwilligers aan 
en coördineert de gastenevaluatie. Tijdens het festival zorg je ervoor dat alle gasten zich welkom 
voelen. Jouw rol is daarom cruciaal voor de festivalbeleving van de (internationale) filmprofessionals. 
 
Wat ga je doen? 
Je maakt deel uit van het industry en hospitality team onder leiding van de coördinator industry en 
hospitality en werkt nauw samen met de andere afdelingen en de directeur van Go Short. Dit diverse 
takenpakket bestaat onder andere uit: 

• Communicatie naar en relatiebeheer richting gasten, relaties en industry; 

• Contact met belangrijke gasten zoals filmmakers en juryleden; 

• Het maken en beheren van hotelboekingen en reizen en voorbereiden van digitale 
aanwezigheid, opstellen van uitnodigingen, bijhouden van gastenlijsten; 

• Coördinatie, productie en hosting van fysieke én online events voor gasten, partners, 
stakeholders en andere relaties; 

• Het maken en beheren van roosters en planningen; 

• Coördinatie van de gastenbalie tijdens het festival, aansturen van stagiaires en vrijwilligers 

• Het opzetten en organiseren van evaluaties en gastenenquête 

• Diverse administratieve werkzaamheden en ondersteuning van de afdeling en het team.  
  
Kortom: je vervult een veelzijdige functie in een dynamische organisatie waar jij het aanspreekpunt 
zal zijn voor de (internationale) gasten en stakeholders van Go Short. 
 

Jouw profiel 

• Je hebt een groot hart voor cultuur en/of film; 

• Je hebt een mbo- of hbo-opleidingsniveau, bij voorkeur in een voor de functie relevante 
richting zoals cultuur en/of event management of (internationale) communicatie; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Engels als Nederlands;  

• Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie, ervaring met festivals en/of Filmchief is een pre; 

• Je houdt van werken in een internationale context, in een zeer dynamische organisatie; 

• Je bent gastvrij, je kan goed plannen en gaat nauwkeurig te werk; 

• Je kan omgaan met onzekerheid en stress, en weet je weerbaar en flexibel op te stellen; 

• Je hebt een proactieve houding en vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen; 

• Je kan goed zelfstandig én in teamverband werken, je hebt een ‘we doen het samen’ 
mentaliteit en weet wat je sterke en minder sterke punten zijn. 



 
Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Het maakt ons niet 
uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. 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 minder goed bij Go Short. 
Voldoe je niet volledig aan het gevraagde profiel, maar denk je door jouw unieke kwaliteiten en 
bereidheid om te leren toch de juiste invulling te kunnen geven aan deze functie? Dan horen we ook 
graag van je, uiteraard wel met een goede onderbouwing of motivatie. 
 
Wij bieden 
Een aantrekkelijke functie in een dynamische omgeving. Go Short is een hechte organisatie en 
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 komt te werken in een jong, dynamisch team en krijgt veel ruimte om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen, jezelf te ontwikkelen en je netwerk uit te breiden. Je zal worden 
opgenomen in ons gezellige team dat graag samen luncht, filmavondjes organiseert en op z’n tijd ook 
een feestje viert. 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn passend voor een kleine culturele organisatie. Deze vacature betreft een 
tijdelijke functie vanaf januari tot en met april en in overleg een paar (uitloop)dagen in mei voor 
evaluatie en overdracht. Het aantal werkdagen per week zal gedurende de aanstelling oplopen, we 
horen graag wat jouw beschikbaarheid is. We gaan bovendien uit van een fulltime inzetbaarheid in 
de festivalperiode van 1 tot 10 april.  
 
Meer informatie en reacties  
Voor vragen over de functie kun je per e-mail terecht bij Yke van der Molen (coördinator industry en 
hospitality) via yke@goshort.nl. Ben je geïnteresseerd, reageer dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 
5 januari door een motivatiebrief met en een cv en je beschikbaarheid te sturen naar 
vacatures@goshort.nl o.v.v. ‘vacature projectmedewerker industry en hospitality.’ 
 
Go Short sluit tussen 25 december en 2 januari, vanwege de vakantieperiode kan het iets langer 
duren dan gebruikelijk voordat je een ontvangstbevestiging en reactie ontvangt. 
 
Kijk op www.goshort.nl of onze socials voor meer informatie over Go Short. 
 
Go Short is een kleine en persoonlijke organisatie die graag direct contact heeft met 
geïnteresseerden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld. 

http://www.goshort.nl/

