Vacature: Stage productie, Sugarfactory (Live & Club)
Periode: februari 2018 t/m juni 2018
Sugarfactory is een cultuurpodium, met een brede programmering op het snijvlak van club,
poppodium en theater. Sugarfactory is zeven dagen per week geopend met avond- en
nachtprogramma’s. De programmering wordt gerealiseerd in coproductie met uiteenlopende
organisaties. Naast live muziek en clubnachten spelen ook theater voorstellingen en kunst een
rol in onze programma’s.
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die zowel de Engelse als de Nederlandse taal beheerst, van
een relevante HBO opleiding (MEM- IMM- event, media en kunst management, etc).
De stagiair assisteert de productie afdeling in alle fases van het productie proces, en is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van live, club en kunst evenementen.
Werkzaamheden:
- Pre-productie van dagelijkse (club en live muziek) evenementen
- Stage manager (assistent) van dagelijkse producties (2-4 shifts per week)
- Assisteren van bar manager en hoofd techniek in de uitvoering van producties
- Diverse andere taken ter verbetering van de productie afdeling
- Verantwoordelijk voor pre-productie, draaiboeken en uitvoeren van kunst exposities
Functie eisen:
- Flexibel
- Voertaal Nederlands, zakelijk Engels (veel internationale partijen)
- Communicatief sterk (verbaal en schriftelijk)
- Initiatiefrijk
- Stress bestendig en kan goed overweg met deadlines
- Klantvriendelijk
- Organisatorisch sterk
- Zelfstandig kunnen werken, maar ook een teamplayer
- Geen 9 tot 5 mentaliteit, ook beschikbaar op feestdagen en weekenden.
- Affiniteit met live en club avonden en nachten
Wij bieden:
- Een nauwe samenwerking met iedereen binnen de organisatie, in een creatieve maar
professionele omgeving.
- Verwezenlijken en uitvoeren van individuele taken als zijnde productie medewerker.
- Divers taken pakket. Afwisseling tussen kantoor en uitvoerende taken tijdens
evenementen.
- Extern contact met diverse muziek organisaties en partners, wat de mogelijkheid bied
tot het opbouwen van een relevant netwerk.
- Inzicht in de gehele organisatie van een cultuurpodium.
- Vrijheid en verantwoordelijkheid in het mee bedenken van nieuwe concepten, ideeën op
gebied van productie.
Het betreft een functie van minimaal 32 uur per week. De uren zijn variabel en zullen ook in de
avonden en weekenden plaats vinden.
Helaas is er geen stage vergoeding, eventuele reiskosten vergoeding is mogelijk. Tevens is er
altijd gratis toegang tot alle evenementen in de Sugarfactory.
Reacties: Stuur een korte motivatie brief (in het Nederlands) met CV naar productie afdeling
Zuzana en Jelle: Production@sugarfactory.nl o.v.v. sollicitatie stage productie.

