VACATURE

Events / Productie Stagiaire
Juli t/m September

Camping BuitenLand is op zoek naar een stagiair(e) events/productie die stevig in
zijn/haar schoenen staat, niet bang is om vies te worden en een steentje (of hunebed!)
kan bijdragen aan het groeiende en bruisende BuitenLand. BuitenLand gaat het zesde
seizoen in…
Komend seizoen gaan we ons focussen op het balans tussen een creatieve camping met
muziek maar ook steeds weer de kalmte te vinden in de programmering op dé creatieve
camping voor jong en oud in Nederland. Geen standaard programmering en al helemaal
géén stoﬃg animatieprogramma bij ons. Dit jaar willen we de programmering (maar ook
zeker de backoﬃce) structureren: eﬃciënt werken en zorgen dat alles al voor het
hoogseizoen staat als een huis. Extra focus op het nieuwe online boekingssysteem en de
speciale events. Op deze manier kunnen we tijdens het seizoen brandjes blussen, ballen
in de lucht houden en genieten van het moois dat we zelf hebben neergezet! Hoe ziet je
dag eruit?
Samen met de programmeur ga je werken aan een gevarieerde culturele-en muzikale
programmering voor zowel het laag- als hoogseizoen. Niet alleen het programmeren
komt aan bod maar je gaat het ook daadwerkelijk uitvoeren! Op de camping gebeurt altijd
iets onverwachts. Daarom is het belangrijk dat je oplossingsgericht bent, zelfstandig kan
werken en weet van aanpakken! Een ﬂexibele houding hebt i.v.m. alle maatregelen
rondom Corona en #campinglife want geen dag is hetzelfde. Je zult snel moeten leren
schakelen tussen het voorbereiden aan de hand van draaiboeken en het daadwerkelijk
uitvoeren. De ene dag ben je een Yurt aan het opbouwen een andere dag ondersteun je bij
een WHM IJsbad en in het weekend sta je opeens te soundchecken met een
sing/songwriter. Wat moet je verder nog weten? Je woont de gehele stageperiode op de

camping. We kunnen je hulp gebruiken van april t/m eind september 2022 - periode nog
bespreekbaar. Als je fulltime komt helpen, heb je uiteraard twee dagen per week lekker
vrij.
Invulling van de stage en/of opdracht is in overleg - evenals de periode & vergoeding. Ben
je enthousiast geworden over de stage, stuur ons dan een video van maximaal 2 minuten
met jouw motivatie en/of een motivatiebrief, een paar foto’s en een CV naar
post@buitenland.com t.a.v. Patricia Weijman

