VACATURE: STAGIAIR EVENT PRODUCTIE
ALGEMEEN
PIP Den Haag is een multifunctioneel cultuurpodium op de industriële rafelrand van de Hofstad. In de afgelopen
tien jaar is PIP uitgegroeid van creatieve broedplaats waar een aantal kunstenaars en skaters sporadisch
feestjes gaven tot een volwaardige nachtclub voor elektronische muziek, en hét etablissement voor de lokale
Haagse underground cultuur.
Met zo’n 130 evenementen per jaar, van club nachten, exposities, workshops, concerten, talkshows, festival
producties en theatervoorstellingen is er nooit niets te doen.
Als stagiair event productie werk je onder de vleugels van de productieleider en samen zorgen jullie ervoor
dat verschillende producties vlekkeloos verlopen. Deze producties bestaan uit festivals, ons wekelijkse
nachtprogramma, verhuringen, maar ook workshops, exposities en andere activiteiten. Je verzorgt het
contact met leveranciers, partners en vrijwilligers. Je werkt van dinsdag t/m vrijdag op kantoor, maar zal ook
regelmatig in het weekend aan het werk zijn om producties te begeleiden
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alledaagse taken om het kantoor draaiende te houden, van het
plannen en notuleren van meetings tot het bestellen van de boodschappen. Want die worden (gelukkig voor
jou) gewoon bezorgd anno 2019.

WERKZAAMHEDEN
- Draaiboeken maken voor verschillende events
- Offertes opvragen
- Bestellen van verschillende facilitaire diensten en goederen
- Plannen en notuleren van vergaderingen
- (Lichte) office management taken
- Bestellen van boodschappen en kantoorartikelen
- (Begeleiden van) Op- en afbouw evenementen
- Beantwoorden van mail en telefoon
FUNCTIE EISEN
- Je doet een studie evenementen productie of aanverwante opleiding
- Je bent een echte aanpakker
- Je hebt geen telefoonangst of wil deze graag overwinnen
- Lijstjes maken is je hobby
- Excel/Google Sheets is je beste vriend
- Je hebt affiniteit met kunst, cultuur en het nachtleven
- Je bent organisatorisch en hebt een uitstekend creatief oplossingsvermogen
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Denk jij dat jij het aankan? Stuur dan nu je motivatie en CV op naar amber@pipdenhaag.nl

