Stage Maatschappelijke samenwerkingen
De afdeling Maatschappelijke samenwerkingen richt zich op partnerschappen met
maatschappelijke partijen die al in contact staan met doelgroepen die Tweetakt wil bereiken.
Partners brengen nieuwe kennis, visies, aanpakken en publiek mee, en vullen zo Tweetakt goed
aan op de gebieden waar dit nodig is. Als stagiair Maatschappelijke samenwerkingen heb je
contact met verschillende doelgroepen en bied je hen een persoonlijke begeleiding op maat aan.
Samen met het publiciteitsteam zoek je een geschikte voorstelling uit, bied je een
voorbereidende workshop aan en als hier interesse voor is, vang je de deelnemers op locatie op,
kijk je mee met voorstelling en praat je na afloop over de voorstelling. Je houdt je bezig met de
planning van het festivalbezoek van de verschillende doelgroepen. Je denkt deze
festivalbezoeken tot in de puntjes uit en organiseert nagesprekken met de groepen. Je bent veel
organisatorisch bezig. Je bent goed in contact leggen en onderhouden met de verschillende
doelgroepen: je houdt je bezig met het aanboren van nieuwe contacten met doelgroepen voor
wie theaterbezoek niet vanzelfsprekend is.
Wat we vragen:
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en wilt graag ervaring opdoen een festivalorganisatie. Je
beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent zelfstandig,
creatief en stressbestendig. Je hebt een enthousiaste houding en eigen inbreng. Je bent tijdens
het festival beschikbaar (2 t/m 18 april 2021). Stageperiode en hoeveelheid dagen kan in overleg
worden vastgesteld.
Wat we bieden:
Een gezellige, inspirerende werksfeer waarin in je taken veel ruimte is voor eigen inbreng en
ontwikkeling, een nieuw netwerk in de culturele sector, elke dag gezamenlijke lunches en een
stagevergoeding.
Festival Tweetakt streeft naar een divers en inclusief personeelsbeleid en nodigt daarom mensen
van verschillende (culturele) achtergronden van harte uit om te reageren.
Lijkt het je leuk om bij Festival Tweetakt stage te lopen? Stuur per e-mail een motivatie plus
CV naar Elles Leferink op e.leferink@tweetakt.nl onder vermelding van “stagevacature
maatschappelijke samenwerkingen”. Voor vragen kun je per e-mail terecht.

