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Stage assistent productie STRP Festival 2023 
STRP EN STRP FESTIVAL 2023 – THE ART OF LISTENING 
STRP bestaat sinds 2006 en is uitgegroeid tot een van de grootste indoor festivals in Europa op het gebied van 
technologie en kunst. STRP wil een open, doorlopende en kritische dialoog opzetten tussen mens, technologie, 
samenleving en toekomst. STRP initieert, produceert en presenteert vernieuwende kunst en visies waarbij cre-
atieve technologie een grote rol speelt, voor een internationaal en nieuwsgierig publiek. STRP Festival vindt 
plaats van 13 tot en met 16 april 2023. 

STAGE ASSISTENT PRODUCTIE STRP FESTIVAL  
Voor STRP Festival 2023 loop jij stage op de afdeling productie. Je ondersteunt binnen deze afdeling de sitepro-
ductie, artistproductie en beheersproductie. Tijdens de stage krijg je een aantal grote projecten waarin jij je 
kunt vastbijten zoals de routing en signing van het festival, maar ook veel diverse kleine taken. De dagelijkse 
aansturing komt vanuit de beheersproducent. 

Het gaat om een meewerkstage met een start in het najaar van 2022 voor ongeveer 5 maanden. Een andere 
beginperiode of duur is bespreekbaar. 

Overige informatie 
Wij vragen een enthousiaste en zelfstandig werkende stagiair met passie voor festivals, cultuur en evenemen-
ten. Bij voorkeur woonachtig te Eindhoven, rijbewijs B is een pre. Wij bieden een stageplek in een open en dy-
namische organisatie. Je krijgt een goede begeleiding maar er is ook ruimte voor eigen initiatief. 

Solliciteren 
Mail een korte motivatiebrief en CV naar Suna Karaca op vacatures@strp.nl.  

ALGEMENE INFORMATIE STAGEPLAATSEN STRP 
STRP bestaat sinds 2006 en is uitgegroeid tot een van de grootste indoor festivals in Europa op het gebied van 
technologie en kunst. STRP wil een open, doorlopende en kritische dialoog opzetten tussen mens, technologie, 
samenleving en toekomst. STRP initieert, produceert en presenteert vernieuwende kunst en visies waarbij cre-
atieve technologie een grote rol speelt, voor een internationaal en nieuwsgierig publiek. STRP Festival vindt 
plaats van 13 tot en met 16 april 2023. 

STRP biedt 
− Werken bij een internationaal georiënteerde en in de stad verankerde festivalorganisatie; 
– Een inspirerende plek in Eindhoven; 
− Een zelfstandige stage met veel eigen verantwoordelijkheid; 
− Een divers takenpakket met de mogelijkheid zelfstandig (deel)projecten op te zetten; 
− Goede begeleiding; 
− Uitbreiding van je netwerk; 
− Een stagevergoeding van € 250 bij een 40-urige werkweek, bij een kortere werkweek naar rato 



 

Periode en aantal uren 
De startdatum, duur, en het aantal uren per week van de stages kunnen in overleg worden bepaald. De voor-
keur gaat uit naar een periode van ongeveer 5 maanden en minimaal 2 dagen per week met in aanloop naar 
STRP Festival een uitbreiding van het aantal uren per week. 


