Stage vacature
DYNAMO ZOEKT STAGIAIR(E) PRE-PRODUCTIE
Ben jij…
Zelfstandig, communicatief sterk, in het bezit van een groot incasseringsvermogen? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Dynamo is op zoek naar een stagiair(e) pre-productie, die stage willen lopen in een dynamische,
artistieke en muzikale omgeving waar het werken met en voor jongeren centraal staat.
Je bent de spil in het web betreffende het slagen van een evenement.
Wie zijn wij?
Dynamo is een creatieve platform voor jong (nog te ontdekken) talent. Het scala aan
activiteiten/evenementen is enorm breed. Dit loopt uiteen van Rock, Dance, Urban, Sport
tot jongeren aan het werk krijgen. Het ontwikkelen van jouw talenten staat bij ons voorop,
waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen aan je toekomst.
En daarmee natuurlijk ook aan de toekomst van Eindhoven.
Wat ga je doen?
De afdeling pre-productie is verantwoordelijk voor het productioneel slagen van concert- en evenementen producties.
Je werkt nauw samen met de afdeling programmering, theatertechniek, verhuur en de werkvloer.
Extern ben je het aanspreekpunt voor boekers, tourmanagers, technici en artiesten inzake de productie
Wat ga je doen? Per september 2018 ga je bij ons midden in het centrum van Eindhoven aan de slag als
stagiair(e) pre-productie. Het betreft een fulltime stage, maar de uren zijn redelijk flexibel in te delen.
Geen 9 tot 5 mentaliteit!
Naar welk profiel zijn we op zoek;
-

HBO werk- en denkniveau; met het volgen van een relevante opleiding (MEM, IMM, CMV, VTM);
Affiniteit met inhoud van Dynamo;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Voldoende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
Ervaring met organisatie en productie aspecten binnen de culturele sector is een pré;
Producties afstemmen met de artiesten / boeker / tourmanager / techniek / hospitality / beheer etc.

Wat bieden wij jou:
-

Dynamische leer- en werkomgeving;
Alle ruimte voor zelfstandigheid en het inbrengen van jouw ideeën en creativiteit;
Gratis deelname aan/toegang tot activiteiten, concerten, workshops, lessen;
Gratis gebruik van alle faciliteiten binnen Dynamo (fitness, ruimtes, kennis etc.);
Groot netwerk binnen Eindhoven en regio.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze stage? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail met sollicitatiebrief,
cv en portofolio naar Joyce Schaefer, coördinator preproductie van Dynamo j.schaefer@dynamo-eindhoven.nl

