
STAGIAIR(E) EVENT PRODUCTIE BIJ ARTVENTURA 
Artventura verzorgd full-service event producties voor bedrijven, merken, PR/event-bureaus en 
particulieren. We zijn gespecialiseerd in het uitdragen van de corporate identity van onze klanten. Ieder 
event is uniek en wordt volledig geproduceerd naar wensen van de klant. Ons portfolio bestaat uit 
(inter)nationale klanten als Adidas, Deloitte, Fendi, Chanel, Zalando en nog vele anderen. Meer weten? 
Ga naar art-ventura.nl.  

WAT GA JE DOEN?  
- Assisteren op het gebied van event producties in de breedste zin van het woord 
- Voorbereiden van evenementen  
- Inkopen en inhuren van materialen 
- Contact onderhouden met leveranciers  
- Bijwonen van sales meetings, creatieve en productionele meetings intern en/of met klanten 
- Opstellen en uitwerken van sales- en productiedocumenten en planningen  
- Assisteren van de project manager tijdens pre- en post productie 
- Assisteren van event manager tijdens evenementen  
- Begeleiden van opbouw en afbouw van evenementen 
- Bij Artventura houden we van eigen initiatief. Wat jouw kracht? Welke skill wil jij verder ontwikkelen? 

In overleg zijn de werkzaamheden uit te breiden met bv social media of marketing 

WIE BEN JIJ? 
- Je studeert, bij voorkeur in één van de volgende richtingen: hotel/event management, commerciële 

economie/business of marketing/communicatie 
- Je zoekt een full-time stage voor minimaal 20 weken, periode en start datum in overleg 
- Natuurlijk ben je flexibel, events vinden namelijk regelmatig in de avonden en weekenden plaats 
- Je hebt affiniteit met evenementen en horeca in het hoogsegment 
- Je houdt van aanpakken, bent niet voor één gat te vangen en staat stevig in je schoenen 
- Je bent verantwoordelijk, gastvrij, representatief en werkt secuur  
- Je bent woonachtig in Amsterdam of omgeving en in bezit van Rijbewijs B 

WAT MAG JE VAN ARTVENTURA VERWACHTEN? 
- Een dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is 
- Volwaardig meedraaien op kantoor én op events 
- Goede begeleiding door een ervaren professional 
- Een plek waar zelfstandigheid en initiatief snel beloond worden (veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid) 
- Werken voor de meest bijzonderen klanten en op de tofste locaties in Amsterdam (en soms daar 

buiten) 
- Een enthousiast team vol leeftijdsgenoten  
- Stagevergoeding van €350 per maand op basis van 40 uur 

SOLLICITEREN?  
Mail jouw motivatie en cv naar amy@art-ventura.nl 

http://art-ventura.nl
mailto:amy@art-ventura.nl

