
 

 

 
 
 
Vacature stagiair(e) Allround Events Operations  
Periode: 1 mei – 1 september 2020 of 1 september – 1 februari 2021  
Begindatum van de stage bespreekbaar. Werkweek: gemiddeld 38 uur 
 

Ben jij een enthousiaste student met een proactieve houding en houd je van organiseren? Heb je daarnaast 
affiniteit met de evenementen industrie en een voorliefde voor techno? Kan jij je goed inleven in de 
bezoeker en wil jij meehelpen om hun vragen en wensen naar tevredenheid op te volgen? Houd jij ervan om 
de handen uit de mouwen te steken en in een team te werken? Voor de marketing afdeling zijn wij op zoek 
naar een stagiaire die van aanpakken houdt. Ben jij fulltime beschikbaar in de periode van mei 2020 tot 
september 2020 of september 2020 tot februari 2021, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Waar? 
Vanuit ons te gekke hoofdkantoor in Amsterdam organiseert Monumental Productions meerdere malen per 
jaar Awakenings en daarnaast ook sinds 2018 de evenementen Drumcode Festival & Connect. 
 
Jij:  

o Hebt een goed inlevingsvermogen en bent klant- en servicegericht. 
o Bent in staat om als spreekwoordelijke voordeur te fungeren, jij bent vertegenwoordiger van de 

verschillende merken. 
o Werkt resultaatgericht en analytisch. Je bent in staat je flexibel op te stellen en je bent 

creatief in het vinden van oplossingen. 
o Checkt en optimaliseert de content op de website. 
o Houdt van lijstjes en regelen en kunt goed overzicht houden. 
o Bent punctueel en geordend. 
o Hebt goede kennis van de hedendaagse muziek/dance industrie. 
o Bent een echte teamplayer, je steekt graag de handen uit de mouwen tijdens producties.  
o Hebt geen 9-5 mentaliteit. 
o Volgt momenteel een opleiding op minimaal HBO-niveau. 

 
Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:  

o Goede kennis van office applicaties (Outlook, Word, Excel). 
o Goede kennis van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube). 
o Goede communicatieve vaardigheden, zowel in spraak als schrift (Nederlands en Engels). 
o Kennis van Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator en InDesign) is een pré. 

 
Wij bieden:  

o Een stage die gedeeltelijk op kantoor, gedeeltelijk (nachtelijk) op evenementen locatie en 
gedeeltelijk thuis zal plaatsvinden (mails/school opdracht). 

o Een prettige, informele en inspirerende werkomgeving. 
o Een groot netwerk binnen de muziekindustrie. 
o Veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen. 
o Een marktconforme stagevergoeding. 
o Een stagebedrijf met 10 vaste krachten en daarnaast veel samenwerking met (vaste) zzp’ers. 

 
Contact:  
Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je op zoek naar een stage functie die je nooit 
meer gaat vergeten? Reageer dan uiterlijk voor 1 maart (periode mei - sept) of voor 1 juli 
(periode sept - feb) door middel van het sturen van een motivatiebrief en CV naar 
info@awakenings.nl ovv: Stage Allround Marketing & Events Operations. 
 
De stage moet binnen de context van een studie zijn. 
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