VACATURE STAGE BURO RUIS
Buro Ruis (onderdeel van Poppodium Hedon)
Per eind augustus/begin september 2017 hebben wij weer plek voor nieuwe
stagiaires bij Buro Ruis en de Bruisweken. Het gaat om een voltijd (min. 4 dagen per
week) stageplek in Zwolle.
Wie zijn wij?
Buro Ruis organiseert en ondersteunt wekelijks de meest uiteenlopende culturele
activiteiten voor studenten in Zwolle. Het hoogtepunt is jaarlijks de Bruisweek, dé
introductie voor mbo- en hbo-studenten in Zwolle.
Werkzaamheden:
Als stagiair geef je samen met het team invulling aan de activiteiten van Buro Ruis.
Je werkt zoveel mogelijk zelfstandig en geeft input en uitvoering aan de
programmering en de projecten. Je krijgt veel verantwoordelijkheid: namelijk het
organiseren en produceren van culturele projecten en evenementen. De
werkzaamheden bestaan onder andere uit het contact onderhouden met artiesten,
bedrijven, collega’s, bezoekers etc. Verder verricht je voorkomende werkzaamheden
rondom productie en publiciteit. Binnen deze werkzaamheden is uiteraard ruimte
voor een stageopdracht vanuit je opleiding. Je komt binnen als student en vertrekt na
afloop van je stage als (beginnend) professional.
Wat vragen wij?
Je doet een mbo- of hbo-opleiding. Je hebt affiniteit met de cultuur- en
evenementensector. Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Ervaring
en affiniteit met social media is een pré. We geven voorkeur aan studenten die het
studentenleven in Zwolle goed kennen en hier het liefst ook wonen.
Persoonskenmerken:
Je bent creatief, je bent flexibel, je hebt lef en zin een uitdaging. Uiteraard beschik je
over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Wat bieden wij?
Een jonge, enthousiaste en ambitieuze organisatie met hart voor cultuur, maar ook
aandacht voor commercie. Met uitstekende begeleiding (jouw ontwikkeling staat
centraal) en een goede positie binnen het Zwolse (culturele) netwerk. Verder kun je
uiteraard kosteloos alle Buro Ruis / Hedon evenementen bezoeken.
Vacature en contactinformatie:
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met coördinator Justin Daems op
telefoonnummer 038-4220736. Belangstellenden nodigen wij uit hun schriftelijke
sollicitatie met te sturen naar buroruis@hedon-zwolle.nl of naar Buro Ruis, t.a.v.
Justin Daems, Burgemeester Drijbersingel 7, 8021 DA Zwolle. Website:
www.buroruis.nl

