VACATURE
STAGIAIR(E) VRIJWILLIGERS – Het Parcours 2017
De tweeëntwintigste editie van Het Parcours, de opening van het culturele seizoen in Maastricht, vindt dit jaar
plaats op zondag 10 september 2017. Tijdens Het Parcours geven theaters, toneelgezelschappen, musea en
andere culturele instellingen een voorproefje van hun programma voor het komende seizoen. Op diverse podia en
mooie plekjes in Maastricht geven amateurs en professionals dan sprankelende optredens en organiseren een
variëteit aan activiteiten. De toegang is gratis.
Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau; je volgt een studie Facility Management, Commercieel
Management, Evenementenorganisatie, Toerisme & Recreatie of je volgt een opleiding in de richting van
evenementenorganisatie, sociaal en maatschappelijk werk of Human Resources;
Je bent stressbestendig, flexibel, leergierig, zelfstandig, accuraat, creatief, collegiaal;
Je bent een doorzetter en beschikt over probleemoplossend vermogen;
Je toont eigen initiatief, hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit, denkt kritisch en levert hiermee een waardevolle
inbreng;
Je gaat discreet om met informatie;
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Plannen, organiseren en structureren klinkt je als muziek in de oren;
Je legt en onderhoudt contact met het (Euregionale) bedrijfsleven en culturele instellingen;
Je biedt ondersteuning bij de organisatie van Het Parcours editie 2017;
Je werft, selecteert en introduceert vrijwilligers;
Je organiseert vrijwilligersbijeenkomsten;
Je maakt de planning van de vrijwilligers;
Je brieft vrijwilligers, begeleidt en coördineert hun activiteiten voorafgaand en tijdens Het Parcours 2017;

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een parttime stage (3 dagen) voor minimaal vier maanden;
Een dynamische omgeving;
Een team dat jong van geest is;
Goede begeleiding; een stage in een erkend leerbedrijf;
Veel ruimte om je te ontwikkelen;
Eigen verantwoordelijkheden;
Een uitgebreid netwerk in Maastricht en (Eu)regio;

Solliciteren of gewoon op zoek naar meer informatie?
Conchi Pizzuto (Project- en Officemanager), mobiel +31 (6) 33 64 70 91 / + 31 (43) 851 89 77 of via email
conchipizzuto@cmmaastricht.nl.

Centrummanagement Maastricht | Vrijthof 23 | 6211 LE Maastricht
T: + 31 (0)43 851 89 77 | E: info@cmmaastricht.nl | I: www.cmmaastricht.nl
BIC: RABONL2U | IBAN: NL61RABO0353108057 | BTW: NL804518464B01 | KvK: 41078534

1

