Stichting Into The Great Wide Open organiseert festivals zoals Into The Great Wide Open en Here Comes
The Summer. Muziek staat daarbij centraal, maar het is vooral de context die deze festivals eigen maakt.
Middenin de natuur op misschien wel het mooiste Waddeneiland van Nederland. Verrassende
randprogrammering, beeldende kunst, film, uitdagende kinderactiviteiten en voldoende rust en ruimte om
er optimaal van te kunnen genieten. Zowel publiek als artiest is bezoeker van het eiland waar de zee de
grens aangeeft en niet de dranghekken. Oesters van het wad, vers gevangen zeebaars, met zorg bereid. Uit je dak gaan op
een festivalveld én kampvuurliedjes op het strand. Intiem festivalgevoel én de ‘great wide open’.
Stichting Into The Great Wide Open laat niet alleen jong en oud in aanraking met verrassende combinaties van
cultuurdisciplines, maar biedt ook een leeromgeving waarbinnen ze een groot aantal stagiaires en vrijwilligers laat proeven aan
cultureel ondernemerschap. Er wordt een stagevergoeding toegekend van € 150,- per maand. De thuisbasis van Into The Great
Wide Open is Amsterdam.

STICHTING INTO THE GREAT WIDE OPEN IS OP ZOEK NAAR:
STAGIAIR(E) ALGEMENE PRODUCTIE
20 – 40 uur per week – april t/m september 2020
Taken:
-

Ondersteunen van de producenten bij reis & verblijf;

-

Inrichten en beheren van de accreditatiedatabase;

-

Organiseren van algemene events zoals teamuitjes, grote vergaderingen etc;

-

Produceren en aansturen van de Accreditatiebalie tijdens ITGWO;

-

Produceren en aansturen van het Productiekantoor tijdens ITGWO;

-

Aansturen van verschillende sub coördinatoren tijdens het festival;

-

Ondersteuning productievoorbereiding en onderhoud kantoor;

-

Meedraaien met de productie op Here Comes The Summer;

-

Onderhoud kantoor en opslag;

-

Notuleren van verschillende algemene vergaderingen.

We zoeken hiervoor een kandidaat die:
-

een relevante HBO of Universitaire studie volgt;

-

een groot verantwoordelijkheidsgevoel kent;

-

van aanpakken weet;

-

goed zelfstandig kan werken;

-

flexibel is;

-

zeer accuraat is;

-

beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);

-

basiskennis heeft van Office Excel en Word;

-

affiniteit heeft met de programmering van Into The Great Wide Open en Here Comes The Summer.

Stuur je CV en motivatie uiterlijk 21 februari naar nienke@intothegreatwideopen.nl en je hoort eind februari of je wordt
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in diezelfde maand. Stichting Into The Great Wide Open biedt stageplekken niet
aan reeds afgestudeerden aan.

