Vacature: stagiair(e) Station Noord
Station Noord zoekt per februari een stagiair(e) voor 2 dagen per week.

Over ons:
Station Noord is een samenwerkingsverband van de grote podiumkunstorganisaties uit de
drie noordelijke provincies. Met gebundelde krachten geven we een sterke impuls aan
talentontwikkeling en het artistieke klimaat in het Noorden. Station Noord ondersteunt
nieuwe theatermakers om in het Noorden hun talenten te ontwikkelen en hun carrières op
gang te brengen.
Station Noord bestaat uit veertien (inter)nationaal opererende podiumkunstorganisaties
met sterke regionale wortels: Club Guy & Roni, De Noorderlingen, Garage TDI, Grand
Theatre, Het Houten Huis, Jonge Harten Festival, Loods13, Meeuw Jonge Theatermakers,
Noorderzon Performing Arts Festival, Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel,
Oerol, PeerGrouP en Tryater. Gezamenlijk bestrijken we de breedte van de podiumkunsten:
van teksttheater en performance, via locatie-, beeldend- en jeugdtheater, tot dans en vele
vormen van muziek.
We werken vanuit Grand Theatre (Grote Markt 35, Groningen)
www.stationnoord.nl

Concrete taken van de stagiair(e) zijn, onder andere:
- Het opstellen en archiveren van notulen, contracten, beschikkingen.
- De coördinator ondersteunen in dagelijkse bezigheden: contact onderhouden met
makers, partners, overheden, fondsen en andere externen; het voorbereiden van en
notuleren bij afspraken.
- Het voorbereiden en bijwonen van netwerkbijeenkomsten (productioneel
voorbereiden, meedenken over de structuur van de dag, notuleren, etc.)
- Maandelijkse interne nieuwsbrief maken (interne communicatie)
- Het bijhouden en updaten van de website en sociale media kanalen (externe
communicatie)
In overleg kunnen de exacte werkzaamheden gedurende de stage worden vastgesteld.
Uiteraard is er ook tijd om eventuele opdrachten vanuit de opleiding te doen.

Wie zoeken we?
- Een student kunst-, cultuur en media, theaterwetenschap, cultuurmanagement, of een
andere toepasselijke studie 3e jaars of hoger;
- Een stagiair(e) die resultaatgericht, energiek en proactief is, die goed kan organiseren,
consciëntieus en representatief is en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden. Je bent collegiaal en flexibel en draagt bij aan een goede werksfeer.
Je beschikt over een grote mate van zelfredzaamheid. En je hebt affiniteit met theater,
dans en muziek en bent geïnteresseerd in het podiumkunstenveld in Noord Nederland.

Wat bieden we?
- Een leerzame stageperiode van een aantal maanden, waarbij je kennis kan maken met
de werking van een netwerk en talentontwikkeling. Daarnaast maak je kennis met een
groot aantal podiumkunstinstellingen in Noord Nederland;
- Ruimte om je eigen interessegebieden te onderzoeken;
- Begeleiding door algemeen coördinator en coördinator marketing;
- Een informele en inspirerende werksfeer;
- Toegang tot voorstellingen van Station Noord makers en Grand Theatre
- Een stagevergoeding conform cao Nederlandse Podia.

Reageren
Stuur uiterlijk 4 januari 2019 je CV naar mark@stationnoord.nl. Daarnaast vragen we je
om een opdracht voor te bereiden: beschrijf in 1 A4 hoe jij een netwerkbijeenkomst met de
14 Station Noord partners vorm zou geven. Hoe ziet de dag er uit? Wie zijn er aanwezig?
Wat wordt er besproken? Stuur de opdracht mee met je CV. Een motivatiebrief meesturen
is niet nodig. Met vragen kun je contact met ons opnemen via mark@stationnoord.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

