STAGE-VACATURE: TEAMLEIDER PRODUCTIETEAM
Wij zoeken een stagiair(e), van een relevante hbo-opleiding (bijv. Bedrijfskunde, Leisure
Management, Creative Business, International Event Management), die actief deel uitmaakt
van ons productieteam. Het betreft 32 tot 38 uur per week voor minimaal een half jaar,
startend op maandag 14 maart 2022.
Onder begeleiding van één van onze producenten werk je aan het aanpassen van bestaande
bedrijfsprocessen m.b.t. ons onlangs nieuw vormgegeven productieteam. Het
productieteam bestaat, naast de vaste medewerkers van Neushoorn, uit een groep MBOstudenten van de opleiding Event Producer van het Friesland College. Wij zoeken een HBOstudent voor het begeleiden en aansturen voor deze tweede lichting van MBO-studenten.
De eerste twee stageweken zullen daarom bestaan uit een inwerk- en overdrachtweek met
de huidige HBO-productiestagiaire. Na deze twee weken ga je aan de slag als teamleider. Dit
doe je samen met de vaste medewerkers van Neushoorn.
Deze stage mag een afstudeerstage zijn, waarbij we graag samen met jou kijken hoe we van
het aanpassen en optimaliseren van deze bedrijfsprocessen een passend en interessant
onderzoek kunnen maken.
Gemiddeld draai je één keer per week een regiedienst als assistent-productieleider tijdens
een evenement. Dit is structureel onderdeel van je stage. Omdat dit in de avond en/of nacht
plaatsvindt moet je 18 jaar of ouder zijn.
In gezamenlijk overleg krijg je een aantal taken toebedeeld waarvoor je zelfstandig
verantwoordelijk bent. De functie omvat in ieder geval:
> Het aansturen en begeleiden van de MBO-studenten die volwaardig meedraaien in het
bedrijf
> Voorbereiden van producties, draaiboeken en het maken van personeelsplanningen
> Notuleren van verschillende werkgroep overleggen, bijvoorbeeld productievergaderingen
> Alle voorkomende hand- en spandiensten in het teken van de activiteiten van Neushoorn
In overleg wordt je takenpakket uitgebreid met taken die relevant zijn voor Neushoorn en
aansluiten op jouw interesse.
Wij zoeken hiervoor een kandidaat die:
> Een groot verantwoordingsgevoel kent
> Flexibel, nieuwsgierig en proactief is
> Zelfstandig kan werken en terugkoppeling geeft
> Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
> Basiskennis heeft met Word en Excel
> In Leeuwarden of in de directe omgeving van Leeuwarden woont
> En natuurlijk een brede interesse heeft in cultuur en affiniteit heeft met Neushoorn

Wij bieden een afwisselende stage waarin je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte
krijgt om je eigen potentie te ontdekken en te ontwikkelen. Een mooie kans om je netwerk
uit te breiden in de Friese cultuurwereld.
Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar Ruben Langerak – ruben@neushoorn.nl met als onderwerp
‘’Stage Productie’’

