
 
Heb jij een passie voor film en filmfestivals? Ben je een matchmaker die de juiste personen op de 

juiste functies weet te zetten en zorg jij ervoor dat iedereen een geweldige festivalervaring 

heeft?  Vind je het leuk om dingen tot in de puntjes te organiseren, heb je een goede beheersing 

van de Engelse als Nederlandse taal en ben jij onze sociale duizendpoot? Dan is Go Short, hét 

festival voor de korte film, op zoek naar jou!  

Vrijwilligerscoördinator 

Het productieteam van Go short zoekt een enthousiaste vrijwilligerscoördinator voor het werven en 

begeleiden van ongeveer 150 vrijwilligers voor het Go Short festival. Je verzorgt de werving, het 

contact en het inroosteren van de vrijwilligers. Samen met het productieteam vind je manieren om 

vrijwilligers te bereiken en te enthousiasmeren. Je voert kennismakingsgesprekken en plaatst de 

juiste vrijwilliger bij de juiste functies. Je organiseert een kennismakingsavond en fungeert als eerste 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Tijdens het festival ben je hét aanspreekpunt voor de vrijwilligers 

en zorg je ervoor dat alle vrijwilligers een prettige festivalervaring hebben.  

Wat ga je doen?  

Je maakt deel uit van het productieteam onder leiding van het hoofd productie en werkt nauw 

samen met de andere afdelingen binnen Go Short. Je takenpakket bestaat onder andere uit: 

• Het werven van vrijwilligers 

• Voeren van kennismakingsgesprekken 

• Begeleiden van vrijwilligers 

• Inroosteren van vrijwilligers voor het festival 

• Organiseren van de Kick-off/Kennismakingsavond 

• Coördinatie van vrijwilligers tijdens het festival 

Jouw profiel 

Je bent: 

• Gestructureerd 

• Sociaal vaardig 

• Communicatief sterk 

• Vaardig in Engels en Nederlands, zowel taal als geschrift 

• Woonachtig in Nijmegen 

• Een natuurlijke verbinder 

Je hebt: 

• Affiniteit met cultuur en film is een pre 

• Vaardigheid met Excel 

• Organisatietalent 

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. We zijn op zoek 

naar iemand die zelfstandig en proactief kan werken. 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 februari 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 Rob van Rens (producent) via 
rob@goshort.nl. Ben je geïnteresseerd, reageer dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 28 januari door 
een motivatiebrief, je cv en je beschikbaarheid te sturen naar vacatures@goshort.nl o.v.v. ‘vacature 
vrijwilligerscoördinator.’ We streven ernaar om 7 februari als startdatum te nemen. 
  
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/

