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Friendly Fire is op zoek naar een stagiair(e) boekingen voor 2021:
Als stagiair(e) boekingen ben je onderdeel van de afdeling boekingen van Friendly Fire.
Tijdens je stage ondersteun je de nationale boekingsafdeling bij de dagelijkse activiteiten.
Een uniek kijkje in de keuken bij een jong, ambitieus bedrijf
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
• Dagelijks contact onderhouden met artiesten, managers, internationale agenten en
hun team, medewerkers bij zalen & festivals;
• Agenda beheer; het samenvatten en administreren van opties en bevestigingen;
• Administratief; het bijhouden van interne en externe documentatie, het updaten van
contactpersonen en contactgegevens;
• Het opvragen en up-to-date houden van promo-materiaal, paspoorten, riders, etc etc
voor onze artiesten;
• Bijhouden van ticketstanden en het rapporteren van de standen naar managers en
boekers;
• Backstage aan de slag op onze festivals en evenementen;
Je profiel:
• Goede Nederlandse en Engelse taalbeheersing;
• Je bent een HBO-student in het derde jaar of in de laatste fase van je studie;
• Je bent resultaatgericht en kunt precies en zelfstandig werken;
• Je hebt goede analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit;
• Je bent flexibel in werktijden, een groot deel van de stage gebeurt tijdens de shows,
dus in de avonduren en weekends
Onze stagevoorwaarden:
• De startdatum bij voorkeur per 1 februari 2020. Een eventuele latere begindatum is
in overleg bespreekbaar;
• Het is uitdrukkelijk een meeloopstage, er is geen mogelijkheid tot afstuderen;
• De stage duurt minimaal 6 maanden, maximaal 9 maanden;
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Tijdens je stage word je begeleid door Pien Feith.
Wat bieden wij?
• leerzame werkplek;
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen;
• Een informele werksfeer;
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van de boekingsafdeling
van Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze stageplaats.
Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met
Bianca Sno. Mail je brief incl. CV naar bianca@friendlyfire.nl
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