VACATURE
STAGIAIR(E) CULTUUR
Centrummanagement Maastricht werkt nauw samen met ondernemers in de binnenstad,
ondernemersverenigingen en diverse andere instanties om het centrum van de stad toekomstbestendig,
economisch vitaal en kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren.
Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau; je volgt een studie Facility Management, Commercieel
Management, Culturele Wetenschappen, Evenementenorganisatie, Toerisme & Recreatie of je volgt een opleiding
in de richting van cultuur, evenementenorganisatie of de creatieve industrie;
Je bent stressbestendig, flexibel, leergierig, zelfstandig, accuraat, creatief, collegiaal;
Je bent een doorzetter en beschikt over probleemoplossend vermogen;
Je toont eigen initiatief, hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit, denkt kritisch en levert hiermee een waardevolle
inbreng;
Je gaat discreet om met informatie;
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Plannen, organiseren en structureren klinkt je als muziek in de oren;
Je biedt ondersteuning bij de organisatie van Magisch Cultuur Festival Maastricht, Lazy Sunday Concerts & Co. en
Cultuur op Zondag;
Je draagt bij aan de ontwikkeling van een divers programma;
Je werft, selecteert en onderhoudt contact met culturele gezelschappen en andere kunstaanbieders;
Je legt en onderhoudt contact met het (Euregionale) bedrijfsleven en culturele instellingen;
Je verzamelt content over de gezelschappen, redigeert teksten en publiceert ze;
Je draagt zorg voor de financiële afhandeling van de optredens;

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een fulltime stage voor minimaal vier maanden;
Een dynamische omgeving;
Een team dat jong van geest is;
Goede begeleiding; een stage in een erkend leerbedrijf;
Veel ruimte om je te ontwikkelen;
Eigen verantwoordelijkheden;
Een uitgebreid netwerk in Maastricht en (Eu)regio;

Solliciteren of gewoon op zoek naar meer informatie?
Tom Berghmans (Programmamanager), mobiel +31 (6) 19 28 33 43 / + 31 (43) 851 89 77 of via
email tomberghmans@cmmaastricht.nl.
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