Poppodium Burgerweeshuis zoekt stagiair facilitair leidinggevende
Burgerweeshuis is de plek in Deventer en regio voor popmuziek met veel verschillende
concerten en dancefeesten op een prachtige plek. Het heeft een ook gezellig muziekcafé
waar je altijd welkom bent. Als cultureel ondernemer deelt Burgerweeshuis haar kennis en
netwerk en verzorgt evenementen en workshops op maat. En is het onze taak om de
regionale pop- en dancescene te programmeren, stimuleren en faciliteren. Zowel op locatie
als in het eigen historische pand bieden wij popcultuur van hoge kwaliteit.
Vacature stagiair(e) facilitair (leidinggevende) 32/38 uur
Profiel
Je hebt een passie voor muziek. Je bent een gastvriendelijke doener, oplossingsgericht, een
doorzetter en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je wilt graag ondersteunen bij het organiseren
van concerten, danceavonden en andere evenementen.
Werkzaamheden
 Je geeft ondersteuning aan het team horeca en facilitair
 Evenementen organiseren en uitvoeren
 Voorraad beheer en inkoop drank
 Begeleiden en aansturen van werknemers en vrijwilligers
 Diverse taken ter ondersteuning van het gehele team
Wij vragen
 Je volgt een MBO (niveau 4) studie in de richting van horeca en facilitair of
evenementenorganisatie.
 Je werkt goed samen, bent gastvrij en een ‘regelneef’
 Je bent gedreven en gemotiveerd en hebt een proactieve houding
 Iemand die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en bereid is om in de avonduren en
weekenden te werken en is 18+
 Bezit van rijbewijs B is een pré
 Je bent beschikbaar vanaf februari 2018, minimale stageperiode 10 weken.
Wij bieden
Een werkplek binnen een dynamisch en jong team binnen de wereld van de popmuziek.
Stagiairs krijgen gerichte begeleiding en de mogelijkheid om eigen initiatieven aan te dragen.
Verder werk je samen met een gezellig team aan mooie producties en heb je gedurende je
stageperiode toegang tot concerten en danceproducties. En wij bieden een
reiskostenvergoeding.
Contact opnemen
Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar marjolijn@burgerweeshuis.nl t.a.v. Marjolijn
Dokter. Meer informatie over het Burgerweeshuis is te vinden op www.burgerweeshuis.nl bellen kan op 0570-619198. Reageren kan tot 3 december.

