
	

	
	

VACATURE 
 

STAGIAIR(E) PROGRAMMA/PRODUCTIE  
32 – 38 UUR PER WEEK   

 
Mezz is hét podium voor live popmuziek en dance in Breda. Mezz is speciaal voor popmuziek gebouwd. Jaarlijks 
vinden er 250 tot 300 shows plaats. Mezz is een open club, betrokken, nieuwsgierig en onderzoekend. Mezz heeft 
humor, is gevat, soms provocatief en verrassend. Beleving en plezier staan centraal waarbij wij bottom up denken.  
 
Om onze afdeling programma/productie te versterken, zijn wij op zoek naar een stagiair(e) programma/productie.  
 
WAT HOUDT HET WERK IN? 
Mezz zoekt een stagiair(e) die het vak graag wil leren in een professionele werkomgeving. Het is hierbij niet de 
bedoeling dat je afwacht en meeloopt; we zoeken een actieve student die eigen initiatief toont en niet bang is om 
vragen te stellen en/of fouten te maken. Hierbij wordt je uitgebreid en actief ondersteund door twee 
stagebegeleiders, waarbij er aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het productioneel voorbereiden van een deel van de shows van 
Mezz. Je verstuurt productiesheets, vraagt riders en andere belangrijke info van bands op, bedenkt het tijdschema 
en houdt alle partijen op de hoogte. Verder verstuur je wekelijks de ticketstanden naar de betrokken 
boekingskantoren en managementbureaus. Dit alles verwerk je in ons online planningssysteem. Daarnaast is het 
mogelijk om een eigen concept te ontwikkelen onder begeleiding van de programmeur, woon je overleggen bij 
van bijvoorbeeld de techniekploeg of de dj’s, beoordeel je demo-mail en stroomlijn je de programma 
administratie.  
 
Periode stage: februari of maart 2018 t/m juli 2018, 32 – 38 uur per week (in overleg kan hiervan afgeweken worden) 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

- Proactieve en zelfstandige houding: geen afwachter, maar een doener  
- Teamspeler 
- Communicatief sterk 
- Leergierig 
- Oog voor detail 
- Affiniteit met popmuziek, enige kennis van muziekstijlen en –stromingen 

 

WAT BIEDEN WE JOU? 
- Professionele en leerzame werkomgeving in de muziekindustrie 
- Leuke werkplek met fijne collega’s 
- Stagevergoeding van €125 per maand 
- Veel mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen en te realiseren 
- En vooral erg veel muziek! 

 
Zie jij jezelf als stagiair(e) werken bij Mezz, stuur dan je cv en motivatiebrief op naar Elske Vos, via elske@mezz.nl, 
onder vermelding van “stage programma/productie”. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons over de verdere 
gang van zaken. Voor meer informatie over Mezz en haar activiteiten, kijk op www.mezz.nl! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


