
STAGE-/WERKERVARINGSPLEK P VRIJWILLIGERS  
  
Wil jij ervaring opdoen bij hét internationale festival voor de wetenschapsfilm, een van de meest innovatieve en 
inspirerende festivals van Nederland? Dat kan, want InScience zoekt een stagiair(e) Vrijwilligers.  
  
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste wetenschapsfilmfestivals in 
Europa. Het programma bestaat uit de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn 
verschenen, internationale topwetenschappers die hun nieuwste inzichten delen, interactieve programma's 
waarbij bezoekers zelf kunnen participeren in wetenschappelijk onderzoek en een uitgebreid 
educatieprogramma.   
  
Het diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200 nationale en 
internationale wetenschappers en filmprofessionals veranderen Nijmegen tijdens InScience - 
International Science Film Festival Nijmegen in een ontmoetingsplaats voor wetenschap en film. De vijfde editie 
vindt plaats van 6 t/m 10 november 2019 in LUX Nijmegen.  
	 
Functie - Vrijwilligers	 
Als stagiair(e) vrijwilligers assisteer je de vrijwilligerscoördinatoren bij de diverse aspecten die horen bij de 
vrijwilligerscoördinatie van InScience. Je ondersteunt bij het werven en informeren van vrijwilligers, je 
onderhoudt goed contact met de vrijwilligers, helpt met de juiste personen op de juiste functies in te delen. 
Tijdens het festival ben je in constant contact met de vrijwilligers, bied je een luisterend oor, help je met 
eventuele laatste gaten in het rooster opvullen, draai je soms zelfstandig een dienst en zorg je ervoor dat de 
vrijwilligers een leuk festival hebben.  
Stagiair(e)s staan bij InScience midden in de organisatie. Je leert hoe een filmfestival georganiseerd wordt, helpt 
mee aan de realisatie van de vijfde editie en ontmoet mensen vanuit het hele veld.  
 
Profiel  
/ Je studeert / bent net afgestudeerd aan een MBO/HBO/WO opleiding en wilt praktijkervaring op doen met 
de vrijwilligerscoördinatie van festivals;  
/ Je bent een regelaar en werkt gestructureerd;  
/ Je bent sociaal en legt makkelijk contact  
/ Je bent een echte doener;  
/ Je kunt creatief en initiatiefrijk tot oplossingen komen;  
/ Je kunt planmatig werken en weet het overzicht te bewaren;  
/ Je begrip van de Engelse taal is goed (zowel mondeling als in geschrift);  
/ Je bent zelfstandig en kunt daarnaast goed in teamverband werken;  
/ Wonen in de omgeving Nijmegen is een pré.  
  
Periode  
De stageperiode loopt van september t/m november 2019 met een omvang 8 tot 24 uur per week. In de 
week voor het festival werk je fulltime en tijdens het festival ben je alle dagen beschikbaar.  
  
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie (inclusief CV) naar  vrijwilligers@insciencefestival.nl 
. Voor meer informatie over de vacature bel naar 06 57340780.  
	


