Vacature: stagiair(e) productie
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen
Wil jij graag in de praktijk ervaren hoe het werken in een poppodium eraan toegaat? Lijkt het
je leuk om events te organiseren, bands te begeleiden en je daarnaast bezig te houden met
marketing en PR? Grijp dan nu je kans en kom stage lopen, want Het Podium is voor komend
popseizoen op zoek naar een stagiair(e) productie!
Wie zijn wij?
Binnen Stichting Cultuurhuis Hoogeveen vallen Theater De Tamboer en Het Podium, twee culturele
instellingen met ieder hun eigen locatie, profiel en publiek. Je werkzaamheden vinden voornamelijk
plaats in Het Podium; een poppodium met ambitie en op weg om het provinciaal poppodium van
Drenthe te worden. Het Podium beschikt over een Grote Zaal voor 220 bezoekers en een Kleine Zaal
annex Theatercafé voor max. 60 bezoekers. De programmering is zeer divers en dat trekt een
eveneens zeer divers publiek. Naast de standaard programmering is Het Podium altijd op zoek naar
nieuwe activiteiten en werkt hiervoor incidenteel samen met externe programmeurs en culturele
organisaties. Naast de popactiviteiten exploiteert Het Podium drie oefenruimtes waar zowel
gevestigde bands als jong aanstormend talent gebruik van maakt. Het Podium wordt gerund door
een klein team aangevuld met een 20-tal enthousiaste vrijwilligers, jaarlijks aangevuld door een
aantal stagiaires.
Functieomschrijving
Onder leiding van de programmeur voert de stagiair(e) verscheidene taken en werkzaamheden uit
ter uitvoering en ontwikkeling van de producties van Het Podium:
•
•
•
•
•
•
•

Contacten onderhouden met boekers en andere belanghebbenden
Het opstellen van productie- en tijdschema’s
Richting geven aan de interne communicatiestructuur op productieniveau en het bijdragen
aan/coördineren van speciale projecten
Deelname aan het productieoverleg
Ontwikkelen en verspreiden van productie-informatie onder de medewerkers
Inroosteren en aansturen van de medewerkers binnen de productieafdeling
Mogelijkheid om zelf aan eigen projecten te werken zoals het organiseren van een
(band)avond

Wie ben jij?
Je bent een enthousiaste en leergierige stagiair(e) die organisatorisch en communicatief vaardig is.
Daarnaast kun je jezelf volledig vinden in onderstaande:
•
•
•
•

Je volgt een HBO opleiding in de studierichting Media en Entertainmentmanagement,
Leisure Management, Popacademie of een soortgelijke opleiding
Je hebt al enige ervaring met het organiseren van (muzikale) evenementen
Je hebt affiniteit met (pop)muziek en de popsector
Je hebt het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken
Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken
(avonden en weekenden)

Wat bieden wij?
Een uitdagende stageplek met veel ruimte en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Wij bieden

een stageplaats vanaf september of januari/februari met een voorkeur voor een half jaar, voor
twee à drie dagen per week.
Wil jij ons team versterken? Stuur je motivatie en cv naar info@hetpodium.nl t.a.v. Maurice
Endeman.
Neem voor meer informatie contact op via 0528 – 275 355 of 0528 - 280 180.

