Stagevacature Cultureel Ondernemen
Vlaardingen is sinds 2011 een regionaal, professioneel cultuurpodium voor jongeren rijker. Een
prettige, creatieve plek, met een goed, eigen en breed programma, vol aandacht voor
talentontwikkeling vóór en achter de schermen. Zie ook www.kroepoekfabriek.nl.
We zoeken als cultuurinstelling naar de kansen in de zakelijke markt. Denk hierbij aan sponsors,
fondsen en andere mogelijkheden om een culturele organisatie financiële continuïteit te bieden. We
werken hiervoor ook veel samen met de Stadsgehoorzaal, het theater in de stad. Voor dit alles zijn wij
op zoek naar een:

Stagiair Cultureel Ondernemen (m/v)
voor min. 24 uur per week
Algemene informatie:
Organisatie
Voorwaarden
Periode
Aantal uur

-

Poppodium De Kroepoekfabriek & de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen
minimaal 4 maanden (in overleg), minimaal HBO niveau
In overleg
minimaal 24 uur per week (meer is mogelijk, in overleg)

Je ondersteunt de directeur, fondsenwerver en medewerker horeca & verhuur. De grote vraag is
‘Waar liggen de kansen voor De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal in het cultureel ondernemen
en hoe kunnen we dit het beste uitvoeren?’ Je onderzoekt hoe de zakelijke markt te benaderen,
schrijft projectplannen, maakt fondsaanvragen, zoekt mee naar mogelijke sponsors en werkt mee op
de werkvloer om ook de uitvoeringskant te ervaren. Daarnaast denk je mee over hoe dit in
communicatie uitingen tot zijn recht kan komen. Eén van de stage-opdrachten is bijvoorbeeld het
organiseren van een feest voor de huidige sponsors.
Door de kleine organisatie en voor een optimale betrokkenheid ben je tevens drie keer per maand
inzetbaar tijdens een evenement/programma van De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal en af
toe spring je in bij andere afdelingen, zoals publiciteit, productie of horeca.
Functieprofiel
 HBO of academisch denk- en werkniveau
 Je bent initiatiefrijk, representatief en gemotiveerd
 Jij bent goed in het schrijven van teksten, communiceren, organiseren, je hebt interesse voor de
commerciële ontwikkeling (zelf meer geld zoeken) binnen het culturele veld, je bent
onderzoekend, zelfstandig, enthousiast, creatief, commercieel, geïnteresseerd in de
podiumkunsten en je weet van aanpakken!
De Kroepoekfabriek biedt:
 Een unieke kans om invulling te geven aan de opstart van een bruisend poppodium en theater,
met een team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers;
 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 38 uur per week.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Renske Verbeek, directeur Kroepoekfabriek,
telefoon 010-445 5580 Je sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je tot en met sturen aan
renske@kroepoekfabriek.nl.

