VACATURE STAGIAIR
PROMOTIE EN PRODUCTIE
Baroeg en Baroeg open Air zijn op zoek naar een ‘Stagiair promotie en productie’. De stagiair gaat zich onder
meer bezighouden met productievoorbereiding en publiciteit. Binnen het takenpakket kan in overleg de
focus gelegd worden op taken die het best bij de opleiding passen. Omdat Baroeg een kleine staf heeft, kan
het zijn dat er werkzaamheden voorkomen die buiten de taakomschrijving vallen.
Algemene informatie
Organisatie: Stichting Poppodium Baroeg en Stichting Baroeg Open Air
Voorwaarden: duur minimaal 4 maanden. Startdatum: februari 2018 (in overleg)
Stagevergoeding: € 100,- per maand.
Aantal uur: 32 uur per week (meer of minder mogelijk in overleg).
Baroeg is een erkend leerbedrijf.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Het verzinnen en uitvoeren van campagnes voor Baroegproducties en voor het werven van nieuwe
vrijwilligers.
- Het voorbereiden van producties (o.a. productiesheets invullen, productie-info invoeren in ons
planningssysteem Stager, contact hebben met acts voordat ze optreden).
- Bijwonen en notuleren diverse overleggen.
- Het schrijven en verspreiden van pers- en nieuwsberichten.
- Het bijhouden van de website, social media en online agenda’s.
- Optioneel: het programmeren en organiseren van een eigen activiteit.
- Optioneel: Het uitvoeren van een (publieks)onderzoek.
Functieprofiel:
- Je bent creatief, enthousiast, sociaal en communicatief vaardig.
- Je kunt zelfstandig werken.
- Je bent goed in plannen en organiseren.
- Minimaal HBO werk- en denkniveau.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Je voelt je verbonden met Baroeg en de doelgroep.
Baroeg biedt:
- Een kans om ervaring op te doen bij het oudste poppodium van Rotterdam.
- Een informele werksfeer met zelfstandigheid.
- Verantwoordelijkheid en ruimte tot persoonlijke groei.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met david@baroeg.nl of bellen naar Baroeg (ma-do 10:0018:00 010- 432 5735). Als je wilt solliciteren, stuur dan je CV en sollicitatiebrief met daarin informatie over je
opleiding, je stage doelen en je motivatie naar david@baroeg.nl.

