Vacature: stagiair(e) Hospitality / Facilitair / Productie-assistent
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen
Ben jij op zoek naar een uitdagende stage in de hospitality bij een erkend leerbedrijf? Wil je de
praktijk ervaren in een prachtige culturele omgeving, met leuke collega’s en veel ruimte voor
eigen inbreng? Dan is Het Podium in Hoogeveen de ideale stageplek voor jou!
Wie zijn wij?
Binnen Stichting Cultuurhuis Hoogeveen vallen Het Podium en Theater De Tamboer, twee culturele
instellingen met ieder hun eigen locatie, profiel en publiek. Je werkzaamheden vinden
(voornamelijk) plaats in poppodium Het Podium. Het Podium organiseert jaarlijks tientallen
concerten in de meest uiteenlopende genres: van pop en rock tot metal, van hiphop tot jazz en
blues.
Functieomschrijving
Als stagiair(e) zal je het team gaan ondersteunen in hun werkzaamheden, hierbij kun je denken
aan:
•
•
•
•
•
•

Het gastvrij ontvangen van gasten en het creëren van een gezellige en positieve sfeer
Meedenken over verkoopstimulering, offertes en planning
Het horecateam ondersteunen met de voorbereidingen van activiteiten zoals lunches,
buffetten en diners
Het uitserveren van dranken, zowel bij theatervoorstellingen, commerciële activiteiten en
festivals
Het ondersteunen van de voorraadtelling, bestellingen en schoonmaakwerkzaamheden
Het meedraaien tijdens concerten in de weekenden

Wie ben jij?
Je bent enthousiast, gastvrij, iemand die van aanpakken houdt en je komt graag ervaring opdoen in
de wereld van Hospitality. Daarnaast kun je jezelf volledig vinden in onderstaande:
•
•
•

Je volgt een MBO of HBO opleiding in de studierichting Hospitality, Facilitair of Productie
Je hebt een gastvrije en representatieve houding
Je vindt het geen probleem om ook in de avonduren en weekenden stage te lopen

Wat bieden wij?
Een mooie kans om ervaring op te doen bij twee culturele instellingen, met bijzondere
evenementen en projecten in de planning! Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen in een
gezellige werksfeer. Wij hebben een stageplaats beschikbaar vanaf september of februari voor
minimaal drie maanden. Uren zijn bespreekbaar en afhankelijk van je opleiding of opdracht.
Enthousiast geworden? Stuur je motivatie en cv naar info@hetpodium.nl t.a.v. Wessel de Vries.

