EUROSONIC NOORDERSLAG
VACATURE STAGE TICKETING
Voor de komende editie van Eurosonic Noorderslag zoeken we een stagiair(e)
ticketing. Je leert wat er allemaal komt kijken bij het afwikkelen van een
internationaal evenement. Met 40.000 bezoekers, 4.000 internationale professionals
uit de muzieksector en ruim 300 optredens is ESNS een van Europa’s grootste
showcase festival en conferentie voor de muzieksector. Dit grote aantal bezoekers
ontvangt op verschillende manieren toegang tot het festival, de conferentie en
andere borrels en diners tijdens ESNS. De uitvoering hiervan ligt binnen de
organisatie bij verschillende afdelingen. Samen met de coördinator ticketing zie je er
op toe dat dit soepel verloopt. Daarnaast is er ook een grote rol voor je weggelegd
in de ondersteuning van bovengenoemde afdelingen, met name op de
conferentieticketing. Dit wordt in samenwerking met onze collega’s van Buma
Cultuur afgehandeld.Hoewel je standplaats op het kantoor van ESNS in Groningen
zal zijn, reis je ook geregeld af naar Hoofddorp, waar onze collega’s van Buma
Cultuur gevestigd zijn.
Wie wij zoeken
Een leergierige en enthousiaste student/afgestudeerde die op zoek is naar een
stage ticketing (& relatiebeheer) en voldoet aan de volgende eisen:
- opleidingsniveau: HBO of WO
- taalvaardigheid: Nederlands en Engels (zeer) goed
- je kunt goed overzicht bewaken en hebt snel door hoe structuren lopen
binnen een organisatie
- je gaat gedetailleerd te werk en voelt je verantwoordelijk
- je bent initiatiefrijk en creatief in het vinden van oplossingen
- je bent stressbestendig en flexibel
- je hebt een goed inlevingsvermogen en bent klant- en servicegericht
- je bent in staat om op een passende manier te communiceren met
verschillende doelgroepen, van professionals uit de muziekindustrie tot
een festivalbezoeker
- je bent in het bezit van een laptop
Werkzaamheden
- ondersteuning van coördinator ticketing
- de overall planning bewaken
- bestaande procedures verbeteren waar nodig
- zorg dragen voor goede interne communicatie rondom ticketing,
uitnodigingen en accreditatie
- bijhouden van verkoopstanden
- mailbehandeling van onze ticketingmail: zowel festivaltickets als
conferentietickets
- diverse kantoorwerkzaamheden, waaronder de algemene telefoon en mail
behandeling

Duur van de stage
In september en oktober 3 dagen en van november tot en met januari fulltime. In
overleg kunnen het aantal dagen en de duur van de stage aangepast worden.
Wat wij bieden
Een toffe stage plek bij een van de grootste showcase conferenties en festivals in
Europa. En daarnaast natuurlijk het volgende:
- een stage vergoeding
- een werkplek op ons kantoor in Groningen en op kantoor bij Buma
Cultuur in Hoofddorp
- gezellige collega’s
- begeleiding en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
Solliciteren?
Zie jij jezelf wel als stagiair ticketing bij ESNS? Stuur dan je motivatiebrief en CV
uiterlijk 20 mei naar office@esns.nl. De sollicitatiegesprekken vinden op donderdag
23 of vrijdag 24 mei plaats. Bij vragen over deze vacature kun je bellen met 0503680244 en vragen naar Rene Tartan of Marieke Hietkamp.

