
Vacature Stagiair(e) Productie
full time op basis van een 36-urige werkweek 

Felix Meritis | Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Compagnietheater

Felix Meritis, de Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater vormen samen een nieuwe

krachtige culturele onderneming, Amerpodia die met haar programmering een grote rol speelt in

het culturele leven van Amsterdam en actief is in de evenementenbranche. De vier cultuurhuizen

met ieder een eigen identiteit en oorsprong bieden een platform waar kunst, debat en zingeving

samenkomen. Het zijn ook full service evenementenlocaties gelegen in hartje Amsterdam en via

de Amsterdamse grachten aan elkaar verbonden. Wij ontvangen particulieren, organisaties en

bedrijven met uiteenlopende evenementen van debat tot bruiloft en meerdaags congres tot ADE

dance event, en bezorgen hen ieder een onvergetelijke ervaring.

Ben jij een initiatiefrijke zelfstandige student en wil je werken in een inspirerende omgeving? Kom 

dan voor minimaal 3 maanden stage lopen bij onze productie afdeling. De afdeling bestaat uit jonge 

enthousiaste medewerkers die samen hard werken aan de groei van Amerpodia. 

Wat ga je doen?:

• Je helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van onze eigen programma’s en zakelijke evenementen  

 voor alle 3 de locaties

• Je ondersteunt het productieteam bij alle voorkomende werkzaamheden

• Je maakt draaiboeken en draagt over aan de producer

• Je onderhoudt contact met programmamakers

• Je ondersteunt het team in de algemene bedrijfsvoering

 Wie zoeken wij?:

• Je bent enthousiast en vindt niets leuker dan regelen en organiseren. 

• Je bent praktisch ingesteld, zelfstandig werkend, proactief en hebt affiniteit met de culturele sector.

• Je denkt oplossingsgericht, kan goed improviseren en bent accuraat. 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

• Je bent communicatief vaardig, sociaal, vriendelijk én flexibel inzetbaar zowel overdag, 

 in weekenden en avonden.



Opleidingsniveau: 

Minimaal derdejaars HBO/WO, je volgt een relevante opleiding.  

 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden:

Een interessante, afwisselende en uitdagende stage in een dynamische omgeving binnen een groeiende 

organisatie. Je leert van a tot z wat er komt kijken bij het produceren van evenementen en draait volledig 

mee in het productieteam. Je krijgt een stagevergoeding gebaseerd op het aantal werkuren (max. 400,-) 

en (gratis) toegang tot veel bijzondere programma’s.

 

Gedurende het jaar hebben wij regelmatig plek voor nieuwe stagiair(e)s. Bij interesse mag je ons dus 

op ieder moment je CV en motivatiebrief sturen. 

Dit kan naar productie@amerpodia.nl t.a.v. Philippine van ‘t Zet

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via 020 – 589 1680.

Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
t  +31 20 589 16 80
m  info@amerpodia.nl

denieuweliefde.com
felixmeritis.nl
rodehoed.nl
compagnietheater.nl
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