Stagiair(e) Productie
Periode: September - januari en januari - juni
Soort stage: HBO/ 3e jaar stage (o.a. Media &
Entertainmentmanagement, Vrijetijdsmanagement etc)
Profiel stage:
Onder leiding van de programmeur van P3 voert de stagiair(e) tijdens de
stageperiode verscheidene taken en werkzaamheden uit ter uitvoering en
ontwikkeling van de producties van Pop- en Cultuurpodium P3 in Purmerend. De
stagiair(e) is hiermee mede verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoerende
productie van de activiteiten van P3. P3 is een poppodium met 3 zalen, waarvan 2
concertzalen voor 850 en 350 bezoekers en een theaterzaal met 130 zitplaatsen, 5
oefenstudio’s en een café. P3 programmeert en organiseert livemuziek, dance-events
en speciale projecten op donderdag t/m zondag. Ook worden de verschillende zalen
van P3 verhuurd voor onder meer bedrijfsfeesten, beurzen en congressen.
Wij verwachten van de stagiair(e) Productie:
• Organisatorische en communicatieve vaardigheden
• Ervaring met het organiseren van (muzikale) evenementen
• Groot enthousiasme en bereidheid om te leren
• Affiniteit met (pop)muziek en de popsector
• Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken
• Een flexibele levens- en werkhouding en bereidheid om op onregelmatige tijden te
werken (ook soms in het weekend)
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in geschrift en woord.
• Sociale vaardigheden en het vermogen om contacten/ netwerken te onderhouden
en/ of uit te breiden
De stagiair(e) Productie heeft o.a. de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
• Contacten onderhouden met boekers en andere belanghebbenden
• Het opstellen van productie- en tijdschema’s
• Ontwikkelen en verspreiden van productie-informatie onder de verschillende
werkgroepen
• Richting geven aan de interne communicatiestructuur op productieniveau
• Bijdragen aan/ coördineren van speciale projecten
• Inroosteren en aansturen van de medewerkers binnen de productieafdeling
• Deelname aan het productieoverleg
• En nog veel, veel meer…
P3 biedt:
- Een zeer veelzijdige en dynamische werkplek met veel eigen
verantwoordelijkheden.
- Stagevergoeding (afhankelijk van studiejaar) en, tijdens de stageperiode, gratis
toegang tot alle activiteiten van P3!
Sollicitaties kunnen per mail worden verzonden naar paulus@p3purmerend.nl (t.a.v.
Paulus Brugman)

