Met de realisatie van meer dan 280 kunstwerken, 10 edities en 6,5 miljoen bezoekers sinds
2012 heeft Amsterdam Light Festival zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende
lichtkunstfestivals van Europa. Jaarlijks werken kunstenaars van over de hele wereld aan
een nieuwe tentoonstelling, die speciaal voor Amsterdam wordt gemaakt en reizen
kunstwerken uit de vaste collectie de wereld over. Het gehele jaar zijn er mensen bezig om
Amsterdam Light Festival te produceren. Wij zoeken enthousiaste studenten die willen leren
hoe de productie van een internationaal festival tot stand komt. Tijdens deze stage ga je
ons productieteam ondersteunen in een legio aan uitdagende taken! Vanaf oktober 2022
t/m half februari 2023 (4 of 5 dagen per week) zoekt Amsterdam Light Festival een;

Stagiair Facilitair Manager
WAT GA JE DOEN?
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Administratieve werkzaamheden (ondersteuning in het maken van agenda’s,
presentaties, verslagen en planningen);
Meehelpen met de voorbereiding en uitvoering van diverse bijeenkomsten zoals:
Netwerkbijeenkomst, Opening, bewonersbijeenkomst, gidsen bijeenkomst,
schippers briefing, vrijwilligers briefing;
Organisatie en coördinatie van de crew/vrijwilligers catering;
Op orde houden werkterrein (hygiëne, functionaliteit, bevoorrading);
Coördinatie en planning diverse kleine groene transportmiddelen;
Praktische productionele en organisatorische werkzaamheden tijdens de opbouw,
het festival en de afbouw;
Diverse werkzaamheden tbv festivalorganisatie, zoals inrichten cateringruimte en
verspreiden bewonersbrieven, bebording nautisch en wandelroute etc.;
Meedraaien tijdens het festival in de vorm van operationele avonddiensten
(ondersteunend);
We bieden ook de mogelijkheid om een specifieke stageopdracht te doen of verslag
te schrijven in combinatie met een meewerkstage.

WAT NEEM JE MEE?
●
●
●
●

Opleidingsniveau: MBO 4 richting event medewerker/manager of facilitair
medewerker/manager;
Enige ervaring of kennis met/van het produceren van een festival of event is een pré;
Affiniteit met techniek;
Affiniteit met kunst en festivals;

●
●
●

Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, zowel in woord als
geschrift;
Rijbewijs is een pré;
Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of binnen de Randstad.

WAT NEEM JE MEE AAN KARAKTEREIGENSCHAPPEN?
●
●
●
●
●
●
●

Je kunt plannen en organiseren;
Je kan zelfstandig werken en omgaan met verantwoordelijkheden;
Je hebt enigszins technisch inzicht;
Je bent sociaal vaardig;
Je bent proactief;
Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit;
Je bent flexibel en bereid om in de avonden, weekenden en de kerstvakantie te
werken tijdens de festivalperiode.

WAT BIEDEN WIJ?
●
●
●
●
●

Een creatief en hecht team met een heel tof kantoor in hartje Amsterdam;
Een uitdagende en leerzame stage die goed op je cv staat;
Een stagevergoeding van EUR 300 per maand op basis van 40 uur;
De full Amsterdam Light Festival experience;
Gezellige borrels!

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAAND PROFIEL?
Dan willen we je graag leren kennen! Mail je CV en motivatiebrief vóór 15 juni 2022 naar
joanne@amsterdamlightfestival.com. Gesprekken vinden plaats in juni.
Amsterdam Light Festival onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en vindt het belangrijk
dat de organisatie een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

