
 

 
Stagiair(e) Marketing & Communicatie/Content Creator 
  
Ben jij die communicatief sterke student met een goed gevoel voor de Nederlandse én Engelse 

taal? Ben je creatief met woorden en heb je een vlotte pen? Voel je je op social media als een 

vis in het water en weet je hoe je jouw leeftijdsgenoten hiermee kan bereiken? Ben jij 

daarnaast enthousiast en flexibel én gaat jouw hart sneller kloppen van kunst, cultuur, en 

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

Wat ga je doen?  

• Verzamelen van relevante content voor website en social media 

• (Assisteren bij) het schrijven van teksten en het creëren van beeldmateriaal voor website, social media 
en overige publicaties 

• Meedenken over (online) partners, zoals influencers en merken 

• Beheren mailbox van de afdeling 

• Meehelpen bij het onderhouden van de website 

• Actief meewerken aan het uitzetten van de festivalcampagne  

• Samen met het team bedenken en uitvoeren van acties t.b.v. de kaartverkoop 

• Een festival is teamwork, daarom ondersteun je ook de rest van het team waar nodig. 
    

Jouw profiel  

• Je hebt een groot hart voor de culturele sector 

• Je weet hoe social media werken en volgt de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied op de voet 

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

• Je kan vlot schrijven en kan video’s en foto’s bewerken (of bent bereid dit te leren)     

• Je bent creatief en enthousiast 

• Je beschikt over een gezonde dosis humor 

• Je kan goed plannen en bent nauwkeurig  

• Je vindt het niet erg om af en toe ‘s avonds of in het weekend te werken   

• Je weet van aanpakken en raakt niet in paniek als dingen anders lopen dan verwacht 

• Je kan overweg met programma's als WordPress, Mailchimp en Canva of bent bereid dit te leren 
   
Over Go Short  

Go Short is hét kortefilmfestival van Nederland en is officieel erkend door belangrijke filmprijzen zoals 
de Oscars, BAFTA en EFA. Tijdens dit grote evenement vertonen we rond de 350 korte films, bezoeken 
ruim 500 filmmakers en andere filmprofessionals het festival, werken we met 150 vrijwilligers en 
ontvangen we meer dan 19.000 bezoekers! Go Short maakt zich op dit moment op voor haar 15de 
editie in april 2023. Naast het jaarlijkse festival in Nijmegen organiseren we nog tal van andere 
activiteiten door het jaar heen. Sinds 2019 vindt Go Short bijvoorbeeld ook in Arnhem plaats en wordt 
de Gelderland Film Pitch georganiseerd. We hebben een jong team, dat in de aanloop naar het festival 
uitgroeit tot zo’n 25 (project)medewerkers en negen stagiaires, waar jij er één van kunt zijn! 
 
Wij bieden 

Een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen, waar je opgenomen wordt 
in ons gezellige team dat graag samen luncht, filmavondjes organiseert en op z’n tijd ook een feestje 
viert. Een leerzame stageperiode, waarbinnen je de ruimte krijgt om zelf verantwoordelijkheid te 
dragen en aan je eigen leerdoelen te werken, uiteraard onder persoonlijke en deskundige begeleiding. 
Verder bieden we een passende stagevergoeding.   



 
Goed om te weten   

Het zou fijn zijn als je in december of januari zou kunnen starten. Wil je eerder of later starten neem 

dan even contact op voor de mogelijkheden. De precieze stageperiode en het aantal uren worden in 

overleg vastgesteld. Vlak voor het festival kunnen deadlines vragen om meer flexibiliteit en tijdens de 

festivalweek rekenen we op fulltime beschikbaarheid. We gaan ervan uit dat je een Ov-studentenkaart 

bezit en/of in Nijmegen woont. Voor uitzonderingen is er in overleg een beperkte reisvergoeding 

mogelijk. Er zijn naast deze vacature door het jaar heen nog meer stageplekken beschikbaar voor 

verschillende afdelingen en functies. Ben je enthousiast, maar past deze functie of periode niet bij je? 

Neem dan even contact met ons op voor andere mogelijkheden. 

Meer informatie en reacties 

Geïnteresseerd in deze stage? Reageer dan snel en stuur per e-mail een motivatie plus CV naar 
pr@goshort.nl  o.v.v. ‘Stagevacature Marketing & Communicatie’.  Voor vragen over de stage kun je 
per e-mail terecht bij Judith van Os (Hoofd Marketing & Communicatie) via judith@goshort.nl. 
 

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. 
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