
PRODUCTIEHUIS BRUT
Stagevacature

Productie

STAGE

WIJ ZOEKEN EEN STAGIAIR(E) DIE:

WIJ BIEDEN:

  BRUT is hèt productiehuis voor muzikanten die verder willen ontwikkelen op artistiek en 
zakelijk gebied. We beschouwen daarbij het proces als even belangrijk als het resultaat. Vanuit ons 
kantoor in hartje Deventer, werken we samen met makers aan artistieke ontwikkeling, persoonlijke 
groei, stimuleren we verdieping en streven we ernaar een verbinder te zijn. Dit doen we vanuit de 
gedachte dat, met de juiste productionele-, marketinggerichte- en financiële steun artistieke plannen 
tot wasdom kunnen komen.

Productiehuis BRUT is op zoek naar een productie stagiair(e). De stageperiode wordt in overleg 
afgestemd en er is ruimte om jouw stageperiode in te richten op jouw specifieke leerdoelen en/of  
onderzoeksvragen. Als stagiair krijg je veel verantwoordelijkheid en ondersteun je onze producenten 
in hun projecten. Je dagen zijn gevuld met werkzaamheden zoals het opstellen en uitwerken van 
projectplannen, planningen en begrotingen, contact onderhouden met leveranciers en stakeholders, 
fondsenwerving, meedenken over en verspreiden van marketing en promotie en het meewerken 
tijdens onze producties en evenementen. Dit alles onder begeleiding van onze producenten en 
stagecoördinator. 

Randvoorwaarden zoals startmoment, duur en inrichting van de werkweek worden in overleg bepaald.

Interesse? Stuur jouw motivatie en cv naar Stijn Schuurman op: STIJN@METBRUT.NL.

WWW.METBRUT.NL

• Een muziek-/eventmanagementgerelateerde opleiding volgt;
• Interesse in de podiumkunsten in het algemeen en muziek in het bijzonder heeft;
• Communicatief, creatief, initiatiefrijk, zelfstandig, enthousiast, flexibel en leergierig is;
• HBO werk- en denkniveau bezit;
• Vier dagen per week stage loopt, gedurende meerdere maanden en rekening houdt met het feit 

dat de kunst en cultuursector ook ‘s avonds en in het weekend draait;
• Kennis bezit van tool als Google Drive en Office 365.

• Een interessante en leerzame stageplek in een dynamisch team;
• Ruimte om initiatiefrijk en zelfstandig te werken aan uiteenlopende producties en projecten;
• Een maandelijkse stagevergoeding van €300,- bruto per maand bij een 38 urige werkweek;
• Een verstrekkend netwerk in de landelijke muzieksector;
• Ruimte om te experimenteren in een gelijkwaardige, informele werkomgeving. 
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