
  

Stagiair Media & Marketing (24 uur per week) 
 

Jouw profiel: 
Je bent honderd procent gemotiveerd om voor een culturele instelling als 
GIGANT te werken. Je bent nieuwsgierig, leergierig, accuraat en creatief. Je 
hebt interesse in live events, multimedia en videocontent en hebt affiniteit met 
de culturele sector. Enthousiasme is voor ons doorslaggevend. 
 
Werkzaamheden o.a.: 

• Maken van aftermovies en andere (media)content voor diverse 
doeleinden van live events die in en om GIGANT plaatsvinden (van 
opnames tot editing; de volledige productie ligt op jouw bord); 

• Het integreren van deze aftermovies in onze communicatiestrategie; 
• Het opstellen van een structureel plan en werkwijze hiervoor zodat dit 

overdraagbaar is aan het eind van je stageperiode. 

Daarnaast ondersteun je ons in mindere mate bij het: 

• Verzorgen van livestreams in GIGANT.  Je doet dit samen met onze 
technici voor wie dit een vrij nieuw onderdeel van hun takenpakket is. Jij 
hebt een belangrijke rol in de uitvoer en opzet hiervan voor GIGANT;  

• Bedenken en uitvoeren van promotionele activiteiten rondom concerten 
en voorstellingen; 

• Schrijven van website content; 
• Organiseren PR activiteiten op locatie, bijvoorbeeld tijdens grote 

publieksevenementen. 

In deze functie werk je zowel vanuit onze marketing- als techniekafdeling. Een 
unieke combinatie dus waarin je erg veel van beide vakgebieden kan leren. 

Functie-eisen: 

• Je volgt een relevante opleiding, minimaal MBO 4; 
• Je bent creatief, zelfstandig, flexibel en ondernemend; 
• Je bent representatief en communicatief vaardig;  
• Je bent bekend met Adobe Premiere Pro; 
• Je hebt affiniteit met de culturele sector. 

Wij bieden: 

• Een leerzame en leuke werkplek in een jonge, dynamische organisatie; 



  

• De verantwoordelijkheid voor het opzetten van een nieuw onderdeel 
binnen onze organisatie waardoor je het echt tot ‘jouw’ project kunt 
maken; 

• De mogelijkheid om mee te kijken in alle facetten van de organisatie; 
• Een stagevergoeding;  
• Gratis toegang tot voorstellingen, films, concerten en clubnachten van 

GIGANT. 

Sollicitaties 
Sollicitaties voorzien van cv en motivatie kun je sturen naar 
i.weterings@gigant.nl ter attentie van Inge Weterings. 
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