STAGE Events
(per januari 2019)
Ben jij op zoek naar een leuke en leerzame stage in de
muziek? En wil je werken met dé acts van morgen? We
zoeken een stagiair(e) voor onze podium
evenementen. Je houdt van muziek, je bent actief
concertbezoeker en je houdt van organiseren? Verder
ben je initiatiefrijk en creatief.
Over GRAP
GRAP, is sinds haar oprichting in 1983, organisator van een hele reeks succesvolle popmuziekevenementen in
Amsterdam, waaronder Wanted, Mooie Noten, Rock Your Business, de Muzikantendag en diverse showcases. De
GRAP is een klein, dynamisch, informeel bedrijf in hartje van de Jordaan. De GRAP biedt goede begeleiding, fijne
collega’s, een stagevergoeding, uitgebreid netwerk, veel muziek, en veel mogelijkheden en kansen. Natuurlijk hebben
we ideeën te over voor een interessante stage-opdracht, maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf een stageopdracht te formuleren.
Werkzaamheden
•

Werving en selectie deelnemende acts;

•

Programmering van de acts over de verschillende podia;

•

Inventarisatie van de technische benodigdheden bij de diverse podia;

•

Contracten met deelnemende acts en podia opstellen en versturen;

•

Riders opstellen en inventarisatie;

•

Draaiboek opstellen;

•

Opvang & begeleiding acts;

•

Aankleding podium;

•

Ombouw tussen de sets begeleiden;

•

Kantoorwerkzaamheden als telefoon opnemen, mailings verzorgen, algemeen werkoverleg, notuleren.

Wij zoeken iemand met:
•

Opleidingsniveau HBO (Kunst en Economie, MEM, Leisure Management, Music Management, Event Management, CMV
en overige creatieve studies);

•

Interesse in en kennis van popmuziek en huidige trends in de muziek;

•

Enige kennis van Office 365;

•

Ervaring met Social Media;

•

Flexibel is en bereid is om op onregelmatige tijden te werken;

•

Die zelfstandig en in een team kan werken;

•

(tijdelijk) woonachtig is in Amsterdam.
Stagegegevens:

•

Functie: stagiaire Events;

•

Bedrijf: stichting GRAP | Amsterdam Pop Music | www.grap.net;

•

Duur: 4-6 maanden voor 4 of 5 dagen per week, per januari/februari 2019;

•

Stagevergoeding: maandelijks € 200, - (4 dagen per week) / € 250, - (5 dagen per week);

•

Solliciteren: mail je motivatiebrief en CV naar stages@grap.net VOOR 1 januari 2019;

•

Voor meer informatie: Dorus Smit of Lars Kelpin T: 020.4208160 (din-don 12:00 - 17:00 uur).

