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Friendly Fire is op zoek naar een (festival)productie stagiair(e) voor 2019!
Als stagiair ben je onderdeel van de productieafdeling van Friendly Fire. De
productieafdeling van Friendly Fire is verantwoordelijk voor de (technische) productie van
o.a. Best Kept Secret, Tuckerville, Indian Summer Festival, de reeks openluchtconcerten
in het Amsterdamse Bos en verschillende concerten in bijv. AFAS Live en Ziggo Dome.
Tijdens je stage ondersteun je de Productiemanager bij de dagelijkse activiteiten. Je
werkzaamheden omvatten onder andere:
• Agendabeheer & notuleren van meetings;
• Ondersteuning bij het uitwerken van (nieuwe) productieconcepten;
• Ondersteuning bij het opstellen en bijwerken van draaiboeken en
productieplanningen;
• Begeleiden & produceren van onderdelen binnen de bestaande producties;
• Onderhouden van contact & bijwonen van meetings met diverse leveranciers;
• Volwaardig meedraaien tijdens producties
Je profiel
Je bent een MBO/HBO student in het derde of vierde jaar;
• Goede Nederlandse en Engelse taalbeheersing;
• Kennis van MS Office en vooral Microsoft Excel heeft geen geheimen voor je;
• Kennis van productie en/of techniek is een pré, maar geen must;
• Je bent ambitieus, creatief en loopt over van nieuwe ideeën;
• Je bent servicegericht, enthousiast en communicatief vaardig;
• Je bent oplossings- en resultaatgericht en je kunt precies en zelfstandig werken;
• Je hebt goede analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit;
• Je bent iemand waar je op kan bouwen;
• Je bent flexibel in werktijden;
• Je bent niet vies van hard werken tijdens de producties in alle
weersomstandigheden
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van het productie
team van Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze
stageplaats.
Je stagevoorwaarden
• De startdatum is per februari 2019;
• Het is een meeloopstage, er is geen mogelijkheid tot afstuderen;
• De stageperiode duurt minimaal 6 maanden, maar bij voorkeur ben je
beschikbaar tot en met de zomerfestivals (halverwege september);
• Tijdens je stage word je begeleid door onze productiemanager;
• Voor deze stage ontvang je een onkostenvergoeding;
Contactgegevens
Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met
Bianca Sno op telefoonnummer 020 - 2401001. Direct solliciteren? Mail je brief naar
info@friendly-fire.nl.

