Leerzame stageplek Eventproducer MBO: maak de magie in Theater
Het Pakhuis mogelijk!
Heeft theater een speciaal plekje in je hart? Wil je een nieuwe uitdaging aangaan binnen het
organiseren van evenementen? Houd jij van gezelligheid en werk je graag met verschillende soorten
mensen? Dan hebben wij een leuke stageplek voor jou!
Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste tweede- of derdejaars stagiaire die onze evenementen wil
gaan organiseren. De missie van ons gezellige theater is talent een podium te bieden. We werken
hierbij zowel met amateurs als professionals en draaien grotendeels op de enthousiaste inzet van
vrijwilligers. Bij ons werk je dus met veel verschillende soorten mensen waarbij jij het aanspreekpunt
bent voor de evenementen. Jij zorgt ervoor dat de evenementen in goede banen worden geleid,
zowel in de spotlights als achter de schermen. Je krijgt bij ons de kans om met diverse artiesten te
werken en leert om samen te werken met je collega’s. Daarnaast krijg je ook de ruimte om je eigen
evenement te organiseren, hoe tof is dat?
Wat zoeken we in jou?
-

Je bent een tweede- of derdejaars student eventproducer
Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar
Je bent zowel een teamspeler als een zelfstandige topper
Je wilt naast het zijn van productieleider, ook weleens een bardienst meedraaien (horeca
ervaring is hierbij een pre, maar geen must)
Je bent flexibel en pakt ook graag andere uitdagingen op
Je beschikt over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel
Je werkt graag (samen) met mensen

Wat bieden we jou?
-

Gratis cursussen (afhankelijk van welke er tijdens je stageperiode lopen)
Goede begeleiding tijdens je stage
Een leerzame, uitdagende stage
Avondeten tijdens lange diensten
Werken met gezellige en enthousiaste mensen
De mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen binnen Theater Het Pakhuis
Een fijne werkomgeving in een monumentaal pand in hartje Hoorn
Kans om diverse theatervoorstellingen te zien

Ben je na het lezen van deze vacature geïnteresseerd geraakt? Super! We maken graag kennis met je
om ook jou je plekje in ons theater te geven. Je kan mailen naar info@pakhuishoorn.nl met in de mail
een uitleg waarom je dit wilt.
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