Granate heeft een stageplek voor een
Junior Producer (m/v) met affiniteit voor film & literatuur
Wij zijn op zoek naar een proactieve, enthousiaste en ondernemende student die zich wil ontwikkelen
in de productie van culturele en kunstzinnige projecten.
Algemene informatie
Granate werkt graag samen met proactieve en leergierige mensen die een bijdrage willen leveren aan een
mooi doel en daarom zijn we op zoek naar een:
Stagiair(e) Junior Producer m/v
Omschrijving van de stage
De stagiair(e) junior producer leert hoe een filmproductie, een literaire activiteit of een multidisciplinair
project in de praktijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd en draagt bij aan de totstandkoming van kleine en
grote projecten. De stage bestaat uit het verrichten van werkzaamheden op het gebied van productie en
promotie. Je werkt mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van kleine activiteiten en assisteert bij de
totstandkoming van onze reguliere evenementen.
De stageperiode duurt in beginsel een jaar, maar is in overleg variabel.
Periode: juli 2018- juni 2019
Aanwezigheid: 2-3 dagen per week

Werkzaamheden:
 Ondersteunen van de programmeurs bij de organisatie en realisatie van activiteiten van Granate
 Coördineren vrijwilligers
 Ondersteuning van social media acties
 Communicatie naar deelnemende artiesten, freelancers, technisch team van Granate en externe
partijen.
Functie-eisen
 Bezig met of een afgeronde relevante gerelateerde, HBO of MBO opleiding (cultureel
ondernemerschap, media management of productie)
 Affiniteit met cultuur en kunstdisciplines film &literatuur
 Vloeiende schriftelijke en mondelinge beheersing van Nederlands & Engels
 Flexibele instelling m.b.t. werkuren die soms in het weekeinde en soms in de avonduren zijn
 Resultaatgericht en onder druk kunnen werken.

Informatie over de begeleiding
De stagiair(e) junior producer krijgt begeleiding en functionele aanwijzingen van de hoofdprogrammeur
van Granate.
Wat wij bieden
Een warme prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. Granate
leunt op dit moment op projectmatige subsidies, vandaar dat ze een stagevergoeding kan aanbieden, mits
het budget toelaat. Stagedagen en -tijden zijn te bepalen in overleg. De stageperiode duurt in beginsel
een jaar, maar is in overleg variabel.
Informatie over de procedure
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie met een korte motivatie naar info@stichtinggranate.nl
t.a.v. Nafiss Nia, onder vermelding van functie.

