VACATURE:

STAGE / WERKERVARINGSPLEK
4- 5 DAGEN PER WEEK
PERIODE: AUGUSTUS 2019 - FEBRUARI 2020

BUZ (Buro Uitgaan Zwolle) is dé Zwolse programmamaker en activiteitenagenda voor 12 t/m
17 jarigen. BUZ wil Zwolse jongeren een breed cultureel aanbod bieden en in kaart brengen
wat er te doen is. In samenwerking met jongeren uit de stad organiseren wij allerlei activiteiten
en evenementen.
Wil jij werkervaring opdoen in de evenementenbranche? Leren leiding geven aan een team, een
netwerk opbouwen en binnen een jonge organisatie eigen verantwoordelijkheid dragen? Bij BUZ krijg
je deze kans! Voor de tweede helft van 2019 zijn wij op zoek naar stagiaires die het leuk vinden om
eigen evenementen te organiseren en te ondersteunen bij huidige evenementen voor het
jaarprogramma van BUZ. Lees dan verder!

WAT GA JE DOEN?
Geen dag is hetzelfde bij BUZ! Het werk is erg afwisselend, maar omvat wel een aantal hoofdpunten:
•
•
•
•
•

Het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten i.s.m. de coördinator en jongeren
Het bedenken en organiseren van evenementen voor alle jongeren in Zwolle
Het contact met leveranciers, partners en locaties leggen en onderhouden
Uitbouwen en uitbreiden van het netwerk
De bekendheid van BUZ onder jongeren vergroten.

WIE BEN JIJ? OF WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken iemand die evenveel passie heeft voor de evenmentenbranche als wij. Verder vragen wij
het volgende van onze nieuwe collega, hij of zij:
•
•
•
•

Heeft een proactieve en meedenkende instelling
Is een sociaal persoon en communicatief vaardig
Is goed in plannen en organiseren en een echte ‘doorpakker’
Is nauwkeurig in het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?
•
•
•

Een afwisselende functie, met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
Een prettige werksfeer in een informele welzijns- en evenementenorganisatie
Veel contacten in het Zwolse welzijns- en bedrijfsleven.

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar: Roxanedepina@buz.nu onder
vermelding van ‘sollicitatie stage/werkervaringsplek BUZ ’. Voor meer informatie of vragen kan je ook
mailen naar bovenstaand mailadres.

