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Profiel stagiair bij Fabriek Magnifique 2021 

Kom en werk mee aan de speciale 2021 editie van Fabriek Magnifique  

Wil jij de spin in het web van onze organisatie zijn voor de bijzondere extra editie in 2021? Vanuit het hart 
van de organisatie meehelpen om een Covid proof  en duurzaam festival te realiseren? En heb jij oog voor 
planning, voorbereiding en communicatie en steek je graag de houden uit de mouwen? Ben je digitaal 
handig en vind je het leuk om social media te beheren?  
Als je van harte ja zegt op deze vragen en je na je stageperiode ook tijdens het festival wil meewerken, 
aarzel dan niet maar geef je op. 
 
Loop stage bij Fabriek Magnifique! 

Fabriek Magnifique is een bruisend tweejaarlijks festival in Veghel. Een unieke mix van straattheater, 
kunstwerken, lokale talenten, bekende artiesten, intieme voorstellingen en spektakels. Verwondering 
gemengd met bourgondisch genieten. Met 75.000 bezoekers is het één van de grotere festivals in 
Brabant. Helaas kon het festival in 2020 door het coronavirus niet doorgaan.  
In 2021 wordt een kleine extra editie opgezet van 22 t/m 25 juli 2021.  
Een bijzondere editie waarbij de regels van het RIVM en duurzaamheid hand in hand mogen gaan. 
Een uitdaging voor de organisatie en daarbij een prachtige opdracht voor jou als stagiaire.  
Ben jij woonachtig in Meierijstad en heb je een rijbewijs of een brommer? Dan is dit je kans om vanuit het 
hart van de organisatie het festival mee te maken.  
 
Wat ga je doen? 

Je draagt bij aan de ontwikkeling van een Covid proof festival. Je ondersteunt de organisatie en werkt mee 
aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een speciaal project.  
Je denkt en werkt actief mee aan het uitvoeren van het project, waar verbinding van de 13 kernen van 
Meijerijstad de kernwaarde is. Je ondersteunt de productie door binnen Meierijstad op diverse locaties 
actief het project tot stand te laten komen.  
Je ondersteunt tevens de werkgroep communicatie voor interne en externe communicatie zoals teksten 
opmaak van flyers, posters en online uitingen. Je bent actief op gebied van diverse social media en 
verzorgt de nieuwsbrieven naar de betrokken vrijwilligers.  
Kun je ook meewerken tijdens het festival, dan krijg je een taak die voortvloeit uit je werkzaamheden 
tijdens de stage (dit valt dan onder vrijwilligerswerk). 
 
Stageperiode, opleidingsniveau en vergoeding 
De stageperiode loopt vanaf januari tot en met 25 juli 2021 van 4/5 dagen per week. Wanneer jouw 
stageperiode daarbinnen past, neem dan vooral contact op.  
Je volgt een opleiding op MBO/ HBO niveau op gebied van Eventmanagement of Medewerker 
evenementen/ Communicatie. 
 
Wat vragen we van je? 

 Interesse in de festivalwereld 

 Je kunt overzicht houden en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie 
vaardigheden.  

 Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk Je kunt zelfstandig werken 
en toont initiatief en bent stressbestendig.  
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 Je woont in Meierijstad en bij voorkeur in bezit van een rijbewijs of je hebt een brommer/scooter. 
 

Wat bieden wij je? 

 Betrokkenheid bij een geweldig en uniek festival!   

 Samenwerking met een enthousiaste crew met allerlei verschillende soorten mensen en 
disciplines.  

 Enorm veel ervaring, plezier en diversiteit  

 Een groot zakelijk én informeel netwerk  

 Een uitstekende aanvulling voor je CV  

 Onkostenvergoeding 
 

Solliciteren 

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