
 
 

 
 
 
 
  

       
      

STAGEVACATURE PRODUCTIE & FACILITAIR 
 

De Kroepoekfabriek in Vlaardingen is sinds 2011 hét regionale poppodium voor liefhebbers van live 
muziek. Concerten, DJ's, hiphop, workshops en jamsessies. Landelijke artiesten én regionale helden! 

Elk half jaar (circa september t/m januari en februari t/m juni) hebben wij plek voor een: 
 

STAGIAIR PRODUCTIE EN FACILITAIR VOOR 23-40 UUR PER WEEK 
 

Hij/zij valt direct onder de medewerker verhuur en coördinator programma en promotie en gaat zich 
onder meer bezighouden met de specifieke organisatie van de (commerciële) verhuur en het 

ondersteunen van het standaard podiumprogramma van De Kroepoekfabriek. 

 
Algemene informatie: 
Organisatie: poppodium De Kroepoekfabriek te Vlaardingen. 
Voorwaarden: minimaal 5 maanden (in overleg), minimaal HBO niveau. 
Aantal uur: minimaal 32 uur per week (anders is mogelijk, in overleg). 
  

 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 Je ondersteunt de productie en verhuur in de voorbereiding en uitvoering van programma en 

specifieke projecten, bijeenkomsten en/of verhuringen. 
 Je bewaakt de kwaliteit van de activiteiten in afstemming met techniek, sponsoring en 

fondsenwerving, horeca en publiciteit.  
 Je denkt mee met de teamleden en vice versa.  
 Je ontwikkelt en onderhoudt een divers netwerk op het gebied van programmering en relevante 

contacten in de muziekindustrie en het culturele veld. 
 Je beschikt over inzicht, bent initiatiefrijk, representatief, betrouwbaar en resultaatgericht en je 

draagt zorg voor je persoonlijke motivatie. 
 Je bent, indien noodzakelijk, breder inzetbaar dan de beschreven functie ter bevordering van het 

interne en externe succes van De Kroepoekfabriek.  

 Je bent gemiddeld minimaal één keer per maand inzetbaar als verantwoordelijk professional 
tijdens een evenement/programma van De Kroepoekfabriek. 

 De Kroepoekfabriek is een typische brede organisatie, waarbinnen de verschillende disciplines 
elkaar al snel raken. Dat betekent onder meer dat er onderling intensief wordt samengewerkt en 
meegedacht en dat sommige werkzaamheden buiten je eigen functieomschrijving zullen vallen.  

 

Functieprofiel: 

 HBO werk- en denkniveau; 
 Je houdt van popmuziek; 
 Affiniteit en/of werkervaring in de sector is een absolute pré; 
 Je voelt je verbonden met (het concept van) de Kroepoekfabriek en de doelgroep; 

 Je bent creatief en enthousiast, sociaal en communicatief vaardig; 

 Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën te introduceren en uit te voeren; 

 Je bent goed in plannen en organiseren en kunt snel schakelen. 
 

 
 



De Kroepoekfabriek biedt: 
 Een unieke kans om ervaring op te doen bij een cultuurpodium met ambitie met bijzondere 

evenementen en projecten in de planning; 

 De uitdaging om mede bij te dragen aan de uitstraling en positionering van het concept en 
programma van De Kroepoekfabriek, samen met een team van professionals en enthousiaste 
vrijwilligers; 

 Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 
èn de mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling;  

 Een stagevergoeding van € 150,00 bruto per maand bij een voltijd werkweek. 
 

Informatie en sollicitatie 
Je sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je sturen naar martin@kroepoekfabriek.nl.  

 
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Martin van der Meer, Vrijwilligerscoördinator 
en Coördinator Horeca. Hij is aanwezig op maandag t/m woensdag en vrijdag, telefoon: 010-4455580. 
Als je meer wilt weten over De Kroepoekfabriek, kun je ook terecht op www.kroepoekfabriek.nl.  
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