



InScience – International Science Film Festival Nijmegen is een filmfestival met als 
doel om wetenschap dichter bij het grote publiek te brengen via de schoonheid en 
toegankelijkheid van film. Het programma zal bestaan uit de beste wetenschaps-
films, met daarnaast debatten, Q&A’s, Expert-Meetings, VR, interactieve werken, 
een educatieprogramma en een kunsttentoonstelling. 

Voor de nieuwe editie van InScience zoeken wij een stagiair(e) die het filmpro-
grammateam wil versterken. Het gaat om twee periodes: een van september tot en 
met november, plus een van december tot en met maart. Een lange stage die deze 
twee periodes overbrugt is ook mogelijk. 
Als stagiair in het filmteam van InScience werk je mee aan het ontwikkelen en rea-
liseren van het filmprogramma. Je helpt mee met de zoektocht naar geschikte ti-
tels, de aanvraag van screeners en krijgt inzicht in het selectieproces en het regelen 
van de vertoningsrechten voor een filmfestival. Daarnaast zal er ook de mogelijk-
heid zijn om eigen programma’s te ontwikkelen, zoals een speciaal onderdeel tij-
dens het festival of een bijdrage aan een extern evenement eerder in het jaar. De 
precieze werkzaamheden hangt af van jouw interesses, vaardigheden en leerdoe-
len. Dat overleggen we graag met je. 

Wij zoeken iemand met affiniteit voor cultuur, waarbij een speciale affiniteit voor 
film en/ of wetenschap een pré is. Ook een opleiding in cultuur of evenementenor-
ganisatie is natuurlijk mooi, maar niet strikt vereist. Sterker, mocht je vanuit een 
heel andere opleiding/achtergrond komen, dan moedigen we je aan om te sollicite-
ren. Wel vragen we om een opleiding op minimaal HBO-niveau. Talent voor research 
en creatief denken zijn van belang.  

Concrete werkzaamheden: 
- Meehelpen met research van films voor hoofdprogramma van InScience ; 
- Ontwikkelen en uitvoeren van externe programma’s buiten het festival; 
- Ontwikkelen van een of enkele themaprogramma’s tijdens het festival; 
- Samenstellen en begeleiden van jury’s voor en tijdens het festival ; 
- Stagevergoeding van €150,00 per maand; 

Wat we van jou verwachten: 
- Je hebt een oprechte interesse in film en wetenschap; 
- Je voelt affiniteit voor of hebt interesse in filmfestivals; 
- Je hebt een creatieve geest; 
- Je bent goed in research of vindt het leuk om te leren; 
- Je bent een teamspeler; 
- Je toont flexibiliteit in de soms onverwachte situaties van de festivalwereld. 

Spreekt deze functie je aan en zou je graag werken in een diepgravende functie op 
een filmfestival, mail dan je motivatie met CV naar Rob van den Bergh via rob@in-
sciencefestival.nl.


