STAGE-/WERKERVARINGSPLEK FILMPROGRAMMA
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is hét Nederlands filmfestival voor de
wetenschapsfilm. Het programma bestaat uit de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar
wereldwijd zijn verschenen, internationale topwetenschappers die hun nieuwste inzichten
delen, filmmakers die vertellen over hun werk, interactieve programma's waarbij bezoekers zelf in de
schoenen van een wetenschapper kunnen gaan staan en een uitgebreid educatieprogramma.
Het diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200
nationale en internationale wetenschappers en filmprofessionals, regisseurs en filmproducenten
veranderen Nijmegen tijdens InScience in een ontmoetingsplaats voor wetenschap en film. De zesde editie
vindt plaats van 11 t/m 15 november 2020 in LUX Nijmegen.
Functie - Stagiair(e) Filmprogramma
Als stagiair(e) filmpropgramma assisteer je de filmprogrammeur van InScience. Tijdens het festival
vertoont InScience meer dan 50 films en jij bent mede verantwoordelijk voor om deze films te vinden en
te bekijken. Ook zul je meewerken aan het schrijven van aantrekkelijke teksten over de films, en je denkt
mee over interessante programma’s. Daarnaast organiseert InScience ook enkele externe vertoningen
buiten het festival om, waarvan een aantal door jou worden gecoördineerd.
Je draait mee in een klein team, leert van binnenuit hoe een filmfestival georganiseerd wordt en ontmoet
mensen uit het hele veld.
Profiel
/ Je studeert/bent net afgestudeerd aan een WO-opleiding, bij voorkeur met een mediagerelateerd
profiel;
/ Je begrip van de Nederlandse en Engelse taal is uitstekend (zowel mondeling als in schrift);
/ Je bent creatief, zorgvuldig en vaardig in het uitvoeren van research, je vindt het ook leuk;
/ Je hebt een goede basiskennis van verschillende wetenschappelijke disciplines en bent maatschappelijk
breed geïnteresseerd;
/ Je werkt gestructureerd, secuur en kunt overzicht bewaren;
/ Je bent zelfstandig en kunt daarnaast goed in teamverband werken;
/ Wonen in de omgeving Nijmegen is een pré.
Periode
De stageperiode loopt van februari t/m november 2020 en duurt minimaal drie maanden. De omvang
is ongeveer 24 uur per week. Overleg over periode en omvang is mogelijk.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie (inclusief CV) naar sollicitatie@insciencefestival.nl.
Voor meer informatie over de vacature, bel naar 06-57340780.

