Stagiair marketing & productie
Oerol zoekt een stagiair marketing en productie. De stage richt zich op een van de
belangrijkste communicatie-onderdelen van het festival, namelijk de
bewegwijzering naar alle locaties op het eiland.
Stageprofiel
Je vindt het leuk om een spilfunctie te hebben tussen de afdeling marketing en de afdeling
productie. Jij weet de gewenste uitstraling van het festival om te zetten in een praktische
en haalbare bewegwijzering. Je vindt het een uitdaging zoveel mogelijk in te zetten op
hergebruik van beschikbaar materiaal, zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit van de
uitstraling. Je houdt van coördineren en aansturen, maar bent er niet vies van zelf ook
letterlijk de kwast in de hand te nemen. Oftewel: je houdt van aanpakken en meedenken,
zodat iedereen straks trots naar de bewegwijzering kijkt.
De stagefunctie bestaat uit:
- Inventariseren i.s.m. de afdeling productie welke bewegwijzering nodig is
(aantallen en type bordjes) naar de circa 60 locaties op het eiland
- Voorbereiden van de locatieaanduiding theaterlocaties en expeditie locaties
- Inventariseren van beschikbare, herbruikbare en te vernieuwen onderdelen
- Voorbereiden bestellijst materialen, inclusief bevestigingsmaterialen, in overleg
met hoofd techniek
- Opstellen van correcte planning i.s.m. afdeling productie a.d.h.v. levertijden
materialen en benodigde tijd voor produceren en sorteren
- Opzetten van benodigd team aan vrijwilligers
- Monitoren van uitgezette bewegwijzering, plus zorgdragen dat benodigde
reparaties/correcties worden uitgevoerd
We zijn op zoek naar iemand die bezig is met een passende opleiding en twee
rechterhanden. Je bent handig, zorgvuldig, nauwkeurig, stressbestendig en een echte
teamplayer. Je wilt graag een paar maanden op Terschelling werken en wonen. Je vindt
het leuk om met veel verschillende mensen samen te werken en weet met je
enthousiasme en creativiteit benodigde informatie snel te verkrijgen.
Het gaat om een fulltime stageplek van 3 april mei tot en juni 2018.
Reacties kun je mailen naar Oerol, t.a.v. Mirjam Hartlief

