
  

Stage project management 
Wie is Dusk To Dawn Entertainment? 

Dusk To Dawn Entertainment is een creatief entertainmentbureau met de takken 
artistmanagement en event creation. De organisatie is sinds 2012 actief. Wij bedenken 
creatieve eventconcepten die we zowel in eigen beheer alsook voor externe cliënten 
produceren en organiseren. Voorbeelden zijn Essential Festival, Knaltibal Festival en 
diverse events in Music Dome. Daarnaast vertegenwoordigen we comedian/influencer Jay 
Franics (Tisjeboy Jay) als zijnde management. Het bedrijf is gelegen in Gulpen. 

Omschrijving stage 

Ben jij op zoek naar een stageplek voor minimaal 3 maanden met verantwoordelijkheden, 
uitdaging en waar je heel veel mag doen en kunt leren? Zijn artiesten en evenementen 
jouw ding? Lees dan verder! We zijn op zoek naar een stagiair(e) die mee wil werken aan 
evenementen en festivals. Je komt terecht in een veelzijdig team waar geen dag hetzelfde 
is. 

Wat ga je doen?  

Je draagt bij aan het resultaat van projecten, stroomlijnt en standaardiseert processen. Jij 
denkt in tools, templates en formats. Jij bent de schakel tussen het idee en de uitvoering. 
Plan, do, check, act! 

• Je geeft (mede) vorm aan de vormgeving en indeling van het evenemententerrein 
of concept van het evenement; 

• Op basis van aangeleverde technische informatie vraag je offertes aan, verzamel 
en vergelijk je deze en leg je deze voor ter goedkeuring;  

• Je onderhoudt contact met diverse locaties en leveranciers;  
• Je bewaakt en beheert (mede) budgetten; 
• Je maakt diverse instructies (personeel/crew/leveranciers/artiesten) in overleg met 

de diverse stakeholders; 
• Je onderhoudt contacten met artiestenbureaus t.b.v. de voorbereiding van 

technische en hospitality doeleinden; 
• Je denkt mee over nieuwe evenementen, concepten en 

artiestenprogrammeringen en draagt pro-actief nieuwe ideeën aan; 
• Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is een pré; 
• Minimale meewerk beschikbaarheid van 2 dagen per week. 

Wie zoeken wij?  

• Een gedreven, ondernemende en zelfstandige student. Creatief en proactief; 
• Je denkt logisch en procesmatig; 
• Structureel en een duizendpoot; 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, werken in de avonduren en/of weekenden hoort bij de 

evenementenbranche; 
• Ervaring met CAD tekenen en/of S_CAD is een pré; 
• Je volgt een HBO opleiding die aansluit bij de stage (economisch, technisch, facility 

management etc.). 

Wat bieden wij jou? 

• Een leuke, afwisselende en leerzame stage waarin je de opgedane kennis in de 
praktijk mag uitvoeren én je ideeën mag laten horen en uitvoeren; 



  

• Persoonlijke begeleiding; 
• Een marktconforme stagevergoeding; 
• Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid;  

Hoe te solliciteren? 

Stuur een e-mail met daarin een enthousiaste motivatiebrief en CV naar 
info@dusktodawnentertainment.com. Overtuig ons waarom we voor jou moeten kiezen 
en geef aan wat je graag wilt leren. Creativiteit in je motivatiebrief/CV worden natuurlijk 
zeer gewaardeerd, voorbeelden van projecten natuurlijk ook. Voor meer informatie kun je 
bellen naar ons kantoor +31 43 204 1244. 
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