GEZOCHT: STAGIAIR ARTISTHANDLING & PRODUCTIE | o.a. SOENDA - WAS. – SMEERBOEL – OHM
Gek op elektronische muziek, festivals en niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit en hou je van een uitdaging? Dan
is mogelijk een stage bij Elevation Events iets voor jou! Elevation Events is de organisatie achter verschillende concepten zoals o.a.: Soenda, WAS., Smeerboel en
Ohm Festival. Elevation Events bestaat uit een jong en enthousiast team dat alle evenementen grotendeels zelf produceert.
WERKZAAMHEDEN
Ondersteuning van de muzikale programmeur/artist handling. Hierbij verzorg je samen met de programmeur alles omtrent artiesten. Denk hierbij aan het
uitpluizen en verzorgen van de artist riders, het verzorgen van een chauffeurs schema, stagemanagement en/of het begeleiden van artiesten op de
showdag.
Ondersteunen van het productieteam tijdens voorbereiding op kantoor, opbouw, showdag en afbouw van onze festivals. Denk hierbij aan; het regelen
en aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers, het uitvragen van offertes voor diverse zaken, ondersteunen sitecrew, meedenken voor mogelijke
decorstukken en deze ook uitvragen en beheren, het maken van paklijsten/materialenlijsten. Daarnaast contact met bepaalde leveranciers, activaties
en creatieve partijen op festivals. Ook zijn er nog verschillende verantwoordelijkheden in onze Loods.
Ondersteuning van de club manager van WAS. (onze pop-up nachtclub in Utrecht). Hierbij zul je de club manager ondersteunen bij het artiesten
gedeelte maar daarnaast ook bij het productionele gedeelte.
Ondersteunen bij kantoorwerkzaamheden
PROFIEL
Je gaat secuur en overzichtelijk te werk, je regelt graag en bent punctueel. Op het gebied van elektronische muziek weet jij je vrienden vaak de laatste
nieuwtjes te vertellen. Verder toon je veel initiatief en denk je in creatieve oplossingen. Je geniet in het weekend, gaat graag naar festivals en arriveert op
maandag met frisse energie op kantoor.
DETAILS
Studieniveau
Soort stage
Periode
Talen
Rijbewijs
Vergoeding
Locatie

HBO - WO
Meeloopstage van 4 dagen per week (met uitzondering van de periodes tijdens/rondom festivalproductie)
Maart 2019 voor tenminste 20 weken (beschikbaarheid in de zomermaanden is een grote pré en het meest leerzaam)
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
B-rijbewijs (must)
Stagevergoeding + lunch
Utrecht, op 5 minuten fietsen vanaf Utrecht CS

INTERESSE
Voor meer informatie over deze stagevacature kun je contact opnemen via info@elevation-events.com
Solliciteren middels motivatiebrief en CV. Vermeld daarbij het onderwerp: ‘Stage: Artisthandling & productie Maart 2019’.
Sollicitatiebrieven die zonder CV worden verstuurd zullen niet in behandeling worden genomen.

