
	

	
	

VACATURE 
 

STAGIAIR(E) TECHNIEK (LICHT OF GELUID)  
AANTAL UREN IN OVERLEG   
 
 
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 techniek te versterken, zijn wij op zoek naar een stagiair(e) techniek (licht of geluid).  

 

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 uitvoeren van de shows van Mezz in zowel de 
grote zaal als de kleine zaal. De capaciteit van de grote zaal is 600 bezoekers, bij de kleine zaal is dit 100 
bezoekers. Beide zalen zijn voorzien van een professionele installatie voor zowel licht als geluid. De medewerkers 
van de techniekpoule in Mezz zijn betaalde krachten in vaste dienst met een (theater)technische opleiding en/of 
achtergrond. Zij worden daarnaast aangevuld met kundige en enthousiaste stagiair(e)s en vrijwilligers. 
 
Qua werkzaamheden ondersteun je de geluid-, of licht- en af en toe ook de stagemanagement-afdeling, 
afhankelijk van je opleiding en specialisatie. In eerste instantie is dit onder directe begeleiding van de 1e technici 
van Mezz, maar na verloop van tijd is dit steeds vaker zelfstandig. 
 
Periode stage: januari of februari 2018 t/m juli 2018, uren in overleg 

 
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

- Proactieve en zelfstandige houding: geen afwachter, maar een doener  
- Teamspeler 
- Communicatief sterk 
- Leergierig 
- Oog voor detail 
- Affiniteit met podiumtechniek is een pre  

 
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 techniek”. 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.  
 


