
 

Stageplaats  Management assistente bij  Fabriek Magnifique  2022 
 
Fabriek Magnifique 
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juli 2022 vindt de jubileum editie van Festival Fabriek Magnifique 
in Veghel ( Meierijstad) 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 kunstenaars.  
Fabriek Magnifique wil in haar programmering bewust een verbinding leggen (cross-over) tussen ART & 
FOOD. Zie ook www.fabriekmagnifique.nl. 
 

Stageopdracht: 
 
Als stagiaire krijg je de uitdagende taak als assistent van de zakelijke en artistieke leiding. Je 
ondersteunt coördinatoren binnen de organisatie. En je bent de spil in de organisatie. Je voert 
secretariële werkzaamheden uit én bent bovendien betrokken achter de schermen van de 
organisatie van het komende festival.  
  
Competenties: 

 Opleiding/vaardigheden 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 binnen de regio Meierijstad binnen een straal van max. 30 km. Je bent in het 

bezit van OV-Kaart.  
 

Stageperiode en opleidingsniveau: 
De stageperiode loop vanaf september 2021 tot en met het festival in 2022. Jouw stage past in 
deze periode afhankelijk van de opleiding. Tijdens het festival krijg je een taak die voortvloeit 
vanuit je activiteiten of interesse. Je volgt een opleiding op M(HBO) Management assistentie/ 
secretaresse.  
 
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, 
overheid, maatschappij en bedrijfsleven. Sollicitaties kunnen verstuurd worden naar 
anja.groot@fabriekmagnifique.nl 
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