STAGEPLEKKEN FEBRUARI – SEPTEMBER 2018

HET KLASSIEK BIEDT VANAF FEBRUARI 2018
DRIE NIEUWE STAGEPLEKKEN AAN!
Het Klassiek is een full-service evenementenbureau dat
jaarlijks 125+ festivals, evenementen en organisaties
bedient op gebied van artiestenbegeleiding, financieel
management, gespecialiseerd evenementen personeel,
projectmanagement en advies.
De stageplekken die we aanbieden in de periode Februari
– September 2018 zijn verdeeld in drie basisfuncties:
• Productie
• Management & Organisatie
• Communicatie & Eventmanagement
Lees de stagebeschrijvingen op de volgende pagina’s en
solliciteer uiterlijk 1 december 2017 op de functie van
jouw keuze - met cv en motivatie – bij Tim Hogenboom
via tim@hetklassiek.nl.

STAGEPLEK: PRODUCTIE
Bereid je maar voor op een druk seizoen, want als stagiair productie bij Het Klassiek zal jij volop als uitvoerende
betrokken zijn bij evenementenproducties. Vanuit ons kantoor pak je een stuk voorbereiding mee, je bent leidend
tijdens op- en afbouw op locatie van evenementen en je maakt elk festivalhoogtepunt mee als onderdeel van het
team. Ons doel is om jou allround op te leiden zodat je na je stage kunt starten als junior producent. Check even of
je paspoort nog geldig is, want wij werken ook in het buitenland.

Jij:

Wij:

• 2e-, 3e- of 4e-jaars HBO student, op zoek naar een meewerkstage in richting van
muziek-, leisure- of eventmanagement of media en entertainment of hotelschool …;
• Woonachtig in de omgeving van Amsterdam en in bezit van een rijbewijs;
• Affiniteit met de evenementenbranche en je wilt graag bouwen aan je netwerk;
• ‘9-tot-5-mentaliteit’ vind je een vies woord – wij starten pas om 10uur – en
weekenden missen vind je niet erg want daar krijg je de vetste producties voor terug;
• Hospitality vind je belangrijk en je haalt voldoening uit het plezier van anderen;
• Een onvermoeibare teamspeler met humor en doorzettingsvermogen, die het hoofd
koel houdt in stressvolle situaties en gestructureerd werkt;
• Je kijkt altijd verder dan je neus lang is, je bent nieuwsgierig en denkt in oplossingen;
• Jij weet je mannetje of vrouwtje wel te staan in een dynamische werkomgeving,
binnen ons snelgroeiende team.

• Zijn een fris, jong en gezellig team, dat
elkaar steunt door dik en dun;
• Hebben een gigantisch netwerk aan
evenementen organisaties en ZZP’ers, in
binnen- en buitenland.
• Laten je volledig meedraaien op alle
facetten van evenementenproductie,
dus je kunt een grote diversiteit aan
werkzaamheden verwachten;
• Bieden marktconforme
stagevergoeding;
• Hebben nog veel meer te bieden, maar
dat vertellen we je later nog wel!

STAGEPLEK: MANAGEMENT & ORGANISATIE
In 2017 werken we voor 125+ evenementen, wat flink wat management en organisatie skills vraagt. Alleen al de
300+ ZZP’ers waar we mee werken inplannen, bevestigen en evalueren is een dagtaak. Laat staan ook nog alle
events en organisaties waar we mee werken blij maken en houden. Daarvoor moeten wij onze zaakjes goed op
orde hebben. Je zal ook meewerken achter de schermen van festivals, maar voornamelijk ben jij de backbone op
kantoor waar anderen op kunnen rekenen. Wij leiden jou op tot junior projectmanager in evenementenland.

Jij:

Wij:

• 3e of 4e-jaars HBO student, op zoek naar een meewerkstage (afstudeertraject in
overleg) in richting van muziek-, leIsure- of eventmanagement of media en
entertainment of hotelschool of …;
• Woonachtig in de omgeving van Amsterdam en in bezit van een rijbewijs;
• Affiniteit met de evenementenbranche en je wilt graag bouwen aan je netwerk;
• In projectgroepen ben jij automatisch eindredacteur of projectmanager;
• Excel ken jij van voor tot achter, je houdt van de structuur;
• Werkt goed zelfstandig, maar ligt ook heel goed in teams en je hebt humor en
uitstekende communicatie skills;
• Nederlands beheers jij uitstekend in woord en geschrift, Engels is een pre;
• Je kijkt altijd verder dan je neus lang is, je bent nieuwsgierig en denkt in oplossingen;
• Jij weet je mannetje of vrouwtje wel te staan in een dynamische werkomgeving,
binnen ons snelgroeiende team.

• Zijn een fris, jong en gezellig team, dat
elkaar steunt door dik en dun;
• Hebben een gigantisch netwerk aan
evenementen organisaties en ZZP’ers, in
binnen- en buitenland.
• Laten je volledig meedraaien op alle
facetten van evenementenproductie,
dus je kunt een grote diversiteit aan
werkzaamheden verwachten;
• Bieden marktconforme
stagevergoeding;
• Hebben nog veel meer te bieden, maar
dat vertellen we je later nog wel!

STAGEPLEK: COMMUNICATIE & EVENTMANAGEMENT
Bij Het Klassiek zijn we heel erg trots op wat we doen en dit willen we graag delen. We schrijven frisse blogs, zijn
actief op social media, sturen structureel nieuwsbrieven naar ZZP’ers en opdrachtgevers. Binnen je stage
Communicatie & Eventmanagement combineren we het uitvoeren en begeleiden van evenementen producties
met creatieve communicatie rondom Het Klassiek. Een beetje best of both worlds. Kijk alvast eens op onze
instagram, facebook en website – wat doen we al en welke kansen zie je?

Jij:

Wij:

• 3e of 4e-jaars HBO student, op zoek naar een meewerkstage (afstudeertraject in
overleg) in richting van media en communicatie, marketing, muziek-, leisure- of
eventmanagement of …;
• Woonachtig in de omgeving van Amsterdam en in bezit van een rijbewijs;
• Affiniteit met de evenementenbranche en je wilt graag bouwen aan je netwerk;
• In projectgroepen ben jij automatisch eindredacteur of projectmanager;
• Jouw vrienden noemen jou een taalnazi, je houdt van schrijven, hebt oog voor
esthetiek en detail en je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen
op gebied van online-, content- en social media marketing;
• Werkt goed zelfstandig, maar ligt ook goed in teams, je hebt humor en uitstekende
communicatie skills - in het Nederlands (Engels is een pre);
• Jij weet je mannetje of vrouwtje wel te staan in een dynamische werkomgeving,
binnen ons snelgroeiende team.

• Zijn een fris, jong en gezellig team, dat
elkaar steunt door dik en dun;
• Hebben een gigantisch netwerk aan
evenementen organisaties en ZZP’ers, in
binnen- en buitenland.
• Laten je volledig meedraaien op alle
facetten van evenementenproductie,
dus je kunt een grote diversiteit aan
werkzaamheden verwachten;
• Bieden marktconforme
stagevergoeding;
• Hebben nog veel meer te bieden, maar
dat vertellen we je later nog wel!

WWW.HETKLASSIEK.NL

