
 
                                                                           
 
Stage projectmanagement 
Ben jij de regelaar die altijd alles voor elkaar weet te boksen? De spring-in-’t-veld die iedere blockparty of 
buurtbarbecue weer tot een succes maakt? Die altijd zorgt dat de taxi klaar staat na het uitgaan? Niet bang om 
initiatief te tonen, oplossingsgericht, en altijd je koppie erbij? Alright projectmanagement-profeet, jij bent precies 
wat we nodig hebben!      
 
Als stagiair(e) projectmanagement 
Als projectmanagement stagiair bij Vunzige Deuntjes: 
 

- Ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van alle activiteiten van het leukste feestje van Nederland 
en Vlaanderen.  

- Denk je na over toffe activaties voor op onze evenementen, en houd je je bezig met de aankleding, in 
de breedste zin van het woord. 

- Ben je de schakel in het contact met de clubs en poppodia 
- Ben je op onze avonden het aanspreekpunt voor de locatie, artiesten en personeel en ondersteun je de 

productie- en stagemanager in zijn of haar werkzaamheden.  
- Ben je niet bang om de handjes uit de mouwen te steken, en ze ook daadwerkelijk vies te maken.  
- Schrik je niet terug voor wat serieuze verantwoordelijkheid. Niks koffie halen dus! 
- Is er altijd ruimte om wat vrienden mee te nemen naar een event.  

 
Beetje bij beetje gaan we weer terug naar de ‘normale’ situatie, waarin we gewoon weer kunnen doen wat we het liefst doen: mooie evenementen 
organiseren. Echter zijn het nog altijd rare tijden, en zijn we genoodzaakt om ons te houden aan geldende maatregelen vanuit de overheid. Het 
zou dan ook kunnen dat je takenpakket iets afwijkt van wat hierboven beschreven staat.  
        
Jij 

- Hebt onze kernwaarden in je bloed zitten. We zijn een organisatie die staat voor diversiteit en 
toegankelijkheid, en verwachten een zelfde soort mindstate van jou. Oprechtheid, interactie en 
betrokkenheid zijn eveneens zaken waar we bij Vunzige Deuntjes veel waarde aan hechten.  

- Hebt affectie met Vunzige Deuntjes (Hiphop, R&B, Dancehall, Afro) en het nachtleven. 
- Neemt zonder moeite initiatief. 
- Kunt zorgvuldig werken 
- Bent in het weekend beschikbaar.  
- Bent idealiter in het bezit van rijbewijs B, maar dit is geen must. 
- Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.  
- Staat vooraan de rij wanneer evenementen weer mogen.  

 
Wij 

- Bieden een uitdagende stage: vooral in deze tijden is geen dag hetzelfde! 
- Geven je de kans om een groot creatief netwerk op te bouwen: je bent veel in contact met artiesten, 

poppodia en producenten. 
- Ontvangen je met open armen in de Vunzige Deuntjes-familie, waar je ook na je stage altijd welkom 

bent.   
- Pushen jou om je ideeën te ontwikkelen en te verwezenlijken. 
- Bieden een stageperiode van 1 februari 2022 tot 31 juli 2022. 

  
Geïnteresseerd?  
Stuur je motivatie en CV naar info@vunzigedeuntjes.nl en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek!  
 


