VACATURE PROGRAMMA
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 Buro Ruis krijg je deze kans!
Voor de eerste helft van 2018 zijn wij op zoek naar een coördinator voor het programma van de Bruisweken en
het jaarprogramma van Buro Ruis.
De HBO Bruisweek zal plaatsvinden van maandag 27 augustus t/m woensdag 29 augustus en de MBO Bruisdag
is op woensdag 5 september 2018. Deze dagen worden georganiseerd door het Bruisteam van zes personen in
samenwerking met verschillende opleidingen, studentenverenigingen en de vele vrijwilligers die de studentenstad
Zwolle een warm hart toedragen.
Het jaarprogramma van Buro Ruis loopt tot en met juni en bestaat uit kleine en grote evenementen door de hele
stad. Denk hierbij aan evenementen in poppodium Hedon, de Zwolse Theaters maar ook in kroegen en op
andere locaties.
Wij zijn op zoek naar een:
Programmacoördinator M/V (Stage / Werkervaringsplek)
Het gaat om een parttime stageplek (2-3 dagen per week) van januari/februari tot en met juni 2018 in Zwolle.
Daarnaast zijn er ook werkzaamheden tijdens de Bruisweken, te weten maandag 27 t/m woensdag 29 augustus
en 5 september 2018.
Wij bieden:
-

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

Je bent (mede-)verantwoordelijk voor:
-

Het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor de Bruisweken i.s.m. de hoofdcoördinator;
Het bedenken en organiseren van evenementen voor alle studenten in Zwolle;
Het contact met leveranciers, partners & locaties;
Interne en externe communicatie m.b.t. het programma van de Bruisweken en Buro Ruis.

Kortom ben jij:
-

Gedreven & teamgericht;
Sociaal & communicatief vaardig;
Vooruitdenkend en iemand met doorzettingsvermogen;
Nauwkeurig, accuraat en stressbestendig;
Beschikbaar tijdens de Bruisweken.

Ja, ik heb interesse:
Heb je interesse in de functie? Stuur dan je sollicitatiebrief naar: info@buroruis.nl onder vermelding van
‘sollicitatie programmacoördinator’. Voor meer informatie of vragen kan je ook mailen naar bovenstaand
mailadres.

De HBO Bruisweek is onderdeel van Buro Ruis, voor meer informatie zie www.bruisweken.nl

