Paradiso Melkweg Productiehuis zoekt
STAGIAIR PRODUCTIE M/V.

Van Januari 2017 t/m Juni 2017.
Paradiso Melkweg Productiehuis
Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP), een samenwerking tussen de twee bekendste popzalen van
Nederland, is een huis voor jonge muzikale makers die werken op het randje tussen popmuziek en
theater, dans, visual art en beeldende kunst. PMP biedt jonge makers de mogelijkheid speciale
projecten te maken voor het popcircuit, festivals en bijzondere locaties en staat voor diversiteit en
creativiteit in de programmering van popzalen en festivals.

Functieomschrijving
Tijdens deze stage werk je samen met producenten Lisa van Woersem en Talitha Stijnman aan de
producties van Paradiso Melkweg Productiehuis. Je bent verantwoordelijk voor de preproductie en
logistieke voorbereiding op kantoor, zoals benodigdheden op het gebied van techniek, decor,
rekwisieten, catering, reis- en verblijf etc. realiseren. Tijdens de repetitieperiode bied je
ondersteuning voor de productie zelf op de vloer. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle
medewerkers en draagt zorg voor de gang van zaken ter plekke zoals catering, planning etc. Je bent
de schakel tussen Paradiso Melkweg Productiehuis, de artiesten, het team daar omheen,
leveranciers en de podia en theaters. PMP heeft in deze periode meerdere producties lopen, onder
andere in galeries, theaters en poppodia.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met muziek, theater en popcultuur
Proactieve houding, je neem initiatief en kan zelfstandig werken
Sterk op organisatorisch vlak
Stressbestendig en flexibel
Ervaring met het organiseren van evenementen (in de breedste zin van het woord)
Goede sociale en communicatieve vaardigheden
Ervaring met Word en Excel
Rijbewijs
reistijd: 60 minuten van huis deur tot de deur van Paradiso

Periode:
Dagen per week:
Locatie kantoor:
Vergoeding:
Link:

Januari 2017 t/m juni 2017
4 dagen per week
Paradiso
150 euro netto per maand
www.paradisomelkwegproductiehuis.nl

Interesse? Stuur uiterlijk 21 december je motivatie plus CV naar Lisa@pmpweb.nl.

