Eurosonic Noorderslag is op zoek naar een
STAGIAIR CONFERENTIE PROGRAMMA
ESNS is het grootste showcase festival voor Europese popmuziek. Overdag vindt er
een conferentie plaats voor ruim 4.000 internationale muziek professionals. ’s Avonds
krijgen ruim 350 Europese artiesten de kans om zich te presenteren aan 40.000
festivalbezoekers, maar vooral ook aan alle aanwezige muziekprofessionals. ESNS is
daarom voor veel acts een belangrijke stap geweest in hun internationale doorbraak.
Zo is ESNS verantwoordelijk voor het kickstarten van de carrières van artiesten zoals
Shame, Her, Alma, Roosevelt, Sigrid, Dua Lipa en meer.
Als conferentie programma stagiair denk je mee over inhoudelijke programmaonderdelen, organiseer en coördineer je samenwerkingen en communicatiestromingen en werk je mee aan de uitvoering van het evenement. Met deze stage
ben je in één klap op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich afspelen in de
veelomvattende internationale muziekindustrie, krijg je een overzicht van alle relevante
spelers in het werkveld en doet een gigantische berg aan netwerk op. Een
veelomvattender ‘college’ in muziekindustrie bestaat er bijna niet!
Meer informatie over de conferentie vind je op: https://esns.nl/nl/conferentie/
Wie wij zoeken
Een leergierige en enthousiaste student met passie voor muziek en
evenementen die voldoet aan de volgende eisen:
- Opleidingsniveau: HBO of WO
- Taalvaardigheid: goed Nederlands en Engels
- Communicatieve vaardigheden
- Affiniteit met cultuur, muziek & evenementen
- Accuraat & verantwoordelijk
- Proactief & creatief
Duur van de stage
Het omvat een fulltime stage van oktober 2019 tot en met februari 2020. Precieze
start- en einddata kunnen in overleg worden aangepast. Het evenement vindt
plaats in Groningen, maar voor het conferentie programma zijn wij werkzaam
vanuit Amsterdam in ons kantoor in de Tolhuistuin (achter de A’dam toren).
Wat wij bieden
Een toffe stageplek bij Europa’s grootste showcase festival en conferentie voor
popmuziek. En daarnaast natuurlijk het volgende:
- Een stagevergoeding
- Een werkplek op ons kantoor in Amsterdam en Groningen
- Begeleiding en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
- Een berg aan kennis, kunde en netwerk.
Solliciteren?
Zie jij jezelf wel als stagiair bij ESNS? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk voor
1 juni naar bas.reeders@esns.nl. Bij vragen over deze vacature kun je Bas bellen op
het nummer +31647339352.

