ESNS
VACATURE STAGE PRODUCTIE GRAPHIC DESIGN
Functie-inhoud
Voor de komende editie van ESNS zijn we op zoek naar een stagiair die onze productie afdeling komt
versterken op het gebied van Graphic Design.
Als stagiair Productie Graphic Design leer je werken in een evenementenorganisatie en help je mee
in de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van een internationaal muziekevenement. Als stagiair
heb je een ondersteunende functie binnen het productieteam en voer je een divers pakket aan
werkzaamheden uit. Denk hierbij aan de ondersteuning in routing & signing, werkprocessen
structureren, offertes opvragen, creatief en oplossingsgericht meedenken en het ontwerpen van
productionele items (bijvoorbeeld cateringbonnen).
Wie wij zoeken
Een leergierige en enthousiaste student/ afgestudeerde die op zoek is naar een productie stage en
voldoet aan de volgende eisen:
● Je kan gestructureerd werken
● Je bent praktisch ingesteld en kan overzichtelijk werken
● Je bent creatief
● Je bent stressbestendig
● Je bent pro-actief
● Je kan werken onder grote tijdsdruk
● Je hebt affiniteit met de muziekindustrie
Werkzaamheden
● Ondersteunen in productie van routing & signing
● Structureren van werkprocessen
● Opvragen van offertes
● Creatief en oplossingsgericht meedenken
● Ontwerpen van productionele items (bijvoorbeeld cateringbonnen)
Wat wij bieden
Een toffe stageplek bij een van de grootste showcase conferenties en festivals in Europa. En
daarnaast natuurlijk het volgende:
● een stagevergoeding
● een werkplek op ons kantoor in Groningen
● gezellige collega’s
● begeleiding en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
Duur van de stage
Oktober 2022 tot en met januari 2023. Begindatum kan in overleg aangepast worden. Aantal dagen
per week fluctueert. Indicatie: gemiddeld 2-3 dagen in de week.
Solliciteren
Zie jij jezelf wel als stagiair productie IT & Cashless bij ESNS? Stuur dan je motivatiebrief en je CV
uiterlijk 16 mei aan office@esns.nl. Bij vragen over deze vacature kun je tevens mailen naar
office@esns.nl.

