Poppodium Hedon zoekt stagiair(e) Productie & Projecten
Hedon is hét poppodium van Zwolle en wijde omstreken. Met meer dan 400 producties per
jaar kun je bij ons wekelijks terecht voor de meest uiteenlopende concerten variërend van
intieme singer-songwriter voorstellingen tot de dikste hiphop acts en dance-events.
Daarnaast bieden we met oefenruimtes en de kleine zaal een plek aan opkomende bands.
De afdeling Educatie en Talentontwikkeling organiseert diverse producties en projecten voor
een doelgroep van 0 t/m 18 jaar oud zoals Workshops, Kinderconcerten, Stairway to Hedon,
TURN-UP en Kunstbende Overijssel. Meer informatie via www.hedon-zwolle.nl &
www.kunstbende.nl.
Vacature stagiair(e) Productie en Projecten (32-40 u p/w – start februari 2019)
Als stagiair geef je samen met de professionals invulling aan de afdeling Educatie en
Talentontwikkeling, waar onder andere Kunstbende Overijssel onder valt. Je werkt zoveel
mogelijk zelfstandig en geeft input en uitvoering aan de programmering en de projecten. Je
krijgt veel verantwoordelijkheid: je organiseert en produceert (grote) culturele projecten en
evenementen.

Je bent een spin in het web, hebt contact met CKV coördinatoren, artiesten, instellingen,
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.
Wat vragen wij?
Je volgt een relevante MBO of HBO opleiding (bijv. CMV / Communicatie /
Eventmanagement / Media & Entertainmentmanagement, Leisure Management). Je hebt
affiniteit met de kunst- en cultuursector. Je houdt van organiseren. Je bent bereid om op
onregelmatige tijden te werken en zo nu en dan in een weekend. Ervaring en affiniteit met
social media is een pré.
Persoonskenmerken
Je bent gedreven om te leren en weet hoe je je sterke punten het beste kan benutten, je bent
flexibel, je hebt lef en zin in 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 goede begeleiding (jouw ontwikkeling staat centraal) en een
uitstekende positie binnen het Zwolse (culturele) netwerk. Verder kun je uiteraard kosteloos
naar alle Hedon producties.
Vacature en contactinformatie:
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Nadieh Hoeksma op
telefoonnummer 038-4527229. Bij belangstelling nodigen we je uit om je motivatie met CV te
mailen naar nadiehhoeksma@hedon-zwolle.nl.

