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Stageplaats secretarieel medewerker 
Kom en werk mee aan Fabriek Magnifique  

hét Art & Food festival van Meierijstad op 10-11-12 juli 2020 

Wil jij de spin in het web van onze organisatie zijn voor het secretariaat? Heb jij oog voor planning, voorbereiding en 
realisatie van een groot event? Ben je sterk in de omgang met relaties, artiesten en vrijwillige medewerkers? Wil jij 

vanuit het hart van de organisatie meehelpen om een geolied lopend festival te realiseren?  

Word dan stagiair secretarieel medewerker bij Fabriek Magnifique! 

Fabriek Magnifique is een bruisend tweejaarlijks festival in Veghel. Een unieke mix van straattheater, beeldende 
kunst, muziek, lokale talenten, bekende artiesten, intieme voorstellingen en spektakels op bijzondere locaties. 
Verwondering gemengd met bourgondisch genieten. Met 75.000 bezoekers is het één van de grotere festivals in 
Brabant. De organisatie bestaat uit zo'n 150 (merendeels vrijwillige) medewerkers waarvan er 10 tot 20 continu 
actief zijn. Naarmate het festival nadert groeit het aantal actieve vrijwilligers. Het kantoor van Fabriek Magnifique is 
gevestigd aan de Noordkade te Veghel. 

Stageopdracht 

Als stagiair voer je alle voorkomende secretariële werkzaamheden uit. Je bent betrokken achter de schermen in de 
organisatie van het komende festival.  

Wat vragen we van je? 

• Opleiding/vaardigheden op MBO of HBO niveau op het gebied van administratieve/secretariële 
werkzaamheden  

• Zelfstandigheid en initiatieven durven nemen 
• Bij voorkeur werkervaring met Outlook, Word, Excel en Office 365 
• Stressbestendig en overzicht kunnen houden  
• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  
• Woonachtig in de regio Meierijstad binnen een straal van max. 30 km 
• Je bent in het bezit van een OV-kaart 

 
Wat bieden wij je? 

Een geweldig creatieve werksfeer, leuke collega’s, een hectische tijd als lid van de festival-crew, een plek op kantoor 
in een inspirerende omgeving en contacten in het totale werkveld van kunst & cultuur, overheid, maatschappij en 
communicatie. Het budget voor stagevergoedingen is beperkt.  

Stageperiode 

De stageperiode kan beginnen in februari 2020 en afhankelijk van de stageperiode loopt dit door tot en met het 
festival. De stage-uren worden over de gehele periode verdeeld. Tijdens het festival krijg je een taak die voortvloeit 
uit je activiteiten of interesse.  

Solliciteren 

Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar anja.groot@fabriekmagnifique.nl of bel met 
0413-353551. Voor meer informatie over onze organisatie zie www.fabriekmagnifique.nl. 

 

Stageplaats : Duurzaam Fabriek Magnifique  2020
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli 2020 vindt voor de negende maal het tweejaarlijkse ART 
& FOOD Festival Fabriek Magnifique in Veghel plaats. Het gratis toegankelijke en grootschalige festival 
verwacht in 2020 ca. 80.000 bezoekers over drie dagen. 

Het programma omvat op vele podia in de stad en op interessante locaties muziek, theater, dans, film, 
beeldende kunst, literatuur en culinair in een mix van amateurs en professionele artiesten en kunste-
naars. Fabriek Magnifique wil in haar programmering bewust een verbinding leggen (cross-over) tussen 
ART & FOOD. Zie ook www.fabriekmagnifique.nl. 

Vanuit de overheid ligt de opdracht om een duurzaam festival te organiseren. Aspecten van disposable 
vrij, groene energie, hergebruik e.d. gaan wij in de 9e editie zichtbaar maken.  

Stageopdracht: 
Als stagiaire breng je het vraagstuk duurzaamheid in kaart. Daarnaast onderzoek je de mogelijkheden 
op gebied van duurzaamheid in de uitvoering van het festival en draag je zorg voor de realisatie van een 
aantal duurzaamheidaspecten. 

Stageperiode en opleidingsniveau: 
De stageperiode loopt vanaf januari 2020 en bij voorkeur tot en met het festival. Opleiding op hbo-
niveau, passend bij het vraagstuk of duurzaamheid. Deze stage is zeer geschikt als afstudeerstage. 
Wij verwachten van jou: 
• Zelfstandigheid en initiatieven durven nemen 
• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  
• Je bent in het bezit van een OV-kaart. 

Vergoeding: 
Het betreft een gratis toegankelijk festival, waarbij de organisatie door vrijwilligers wordt uitgevoerd. 

Wij bieden: 
Een geweldig creatieve werksfeer, leuke collega’s, een hectische tijd als lid van de festival-crew, een plek 
op kantoor in een inspirerende omgeving en contacten in het totale werkveld van kunst & cultuur, over-
heid, maatschappij en bedrijfsleven. Je bent betrokken achter de schermen in de organisatie van de 9e 
editie. Sollicitaties kunnen verstuurd worden naar anja.groot@fabriekmagnifique.nl 
 

Fabriek Magnifique 
Verlengde Noordkade 12 
5462 EH Veghel 
Tel. 0413 – 353551 
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