ESNS
VACATURE STAGE IT & CASHLESS
Functie-inhoud
Voor de komende editie van ESNS (Eurosonic Noorderslag) zijn we op zoek naar een stagiaire die de
afdeling Productie en de afdeling Business & Development komt versterken op het gebied van IT en
Cashless.
Als stagiair IT & Cashless leer je werken in een evenementenorganisatie en help je mee in de
voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de IT en de Cashless productie van een internationaal
muziekevenement. Als stagiair heb je een ondersteunende functie binnen het productieteam en
systeembeheer. Je voert een divers pakket aan werkzaamheden uit. Denk hierbij aan de
implementatie en beheer van software oplossingen binnen het festival, het aanvragen en verwerken
van tijdelijke voorzieningen voor onder andere het cashless systeem, onze boxoffice, registratiebalie,
en accreditatiebalie. Daarnaast onderzoek je, en adviseer je over, de digitale componenten van het
evenement en help je mee in de uitvoering.
Wie wij zoeken
Een leergierige en enthousiaste student/afgestudeerde die op zoek is naar een productie stage en
voldoet aan de volgende eisen:
● Je beschikt over basiskennis software development
● Je kan API Docs lezen en begrijpen en daaraan conclusies verbinden met de doelstellingen
van het festival als uitgangspunt
● Je hebt ervaring met TablePlus (of vergelijkbaar) en Postman als analyse tools en kan basis
Excel of Google Sheets gebruiken om data te automatiseren en analyseren.
● Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT
● Je hebt een passie voor evenementen en muziek
● Je bent praktisch ingesteld, bent oplossingsgericht en stressbestendig
● De afwisseling tussen vanaf afstand coördineren en op de vloer oplossingen bedenken
spreekt je aan
Werkzaamheden
● Ondersteuning op het gebied van onder andere applicatiebeheer, implementatie en beheer
van software oplossingen binnen het evenement
● Troubleshooten
● Het verwerken van aanvragen en aanleg van tijdelijke voorzieningen (hardware, software en
internetvoorzieningen)
● Onderzoeken en adviseren over de digitale componenten van het evenement
● Meehelpen in de uitvoering van het evenement
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 afwisselende werkplek in Groningen, Amsterdam en Vianen
● gezellige collega’s
● begeleiding en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
Duur van de stage
September 2022 tot en met februari 2023. Einddatum kan in overleg aangepast worden. Aantal dagen
per week fluctueert. Indicatie: gemiddeld 2-3 dagen in de week en in de week voor en week van
ESNS fulltime.

Solliciteren
Zie jij jezelf wel als stagiair 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.

