
	  
	  
	  

GoudRocc	  is	  een	  no	  nonsens	  artiestenmanagement	  bureau	  in	  Nederland,	  werkzaam	  binnen	  
Nederland	  en	  België!	  
	  
Wij	  zijn	  opzoek	  naar	  een	  stagiaire	  die	  ons	  team	  komt	  versterken!	  
	  
Waar	  moet	  een	  Allround	  Stagiair(e)	  aan	  voldoen:	  
Ben	  jij	  een	  go	  getter	  en	  heb	  je	  energie	  voor	  10?	  Wil	  jij	  werken	  in	  een	  jong	  en	  ambitieus	  
team?	  Dan	  is	  dit	  de	  stage	  die	  je	  zoekt.	  
*	  Je	  hebt	  affiniteit	  met	  de	  	  entertainment	  en	  muziek	  industrie	  
*	  Je	  bent	  communicatief	  sterk	  en	  komt	  representatief	  over.	  
*	  Je	  bent	  toegewijd	  en	  positief	  ingesteld.	  
*	  Je	  bent	  creatief	  en	  denkt	  in	  oplossingen	  en	  mogelijkheden.	  	  
*	  Je	  bent	  flexibel	  en	  hebt	  geen	  9	  tot	  5	  mentaliteit.	  
*	  Je	  bent	  woonachtig	  in	  regio	  Tilburg.	  
*	  Je	  spreekt	  en	  schrijft	  de	  Nederlandse	  taal	  foutloos.	  
*.	  Je	  bent	  dienstverlenend	  &	  betrouwbaar.	  
*.	  Je	  kan	  zowel	  zelfstandig	  als	  in	  teamverband	  werken.	  
	  
Functieomschrijving:	  
Als	  Allround	  Stagiair(e)	  ben	  jij	  het	  aanspreekpunt	  voor	  klanten,	  leidinggevenden	  en	  de	  
artiesten	  van	  GoudRocc	  Entertainment.	  
*	  Je	  ondersteunt	  de	  managers	  bij	  de	  begeleiding	  van	  haar	  artiesten.	  
*	  Je	  denkt	  mee	  met	  het	  verzinnen	  van	  content	  voor	  de	  artiesten.	  
*	  Je	  bent	  medeverantwoordelijk	  voor	  productie	  callsheets	  en	  ondersteuning	  op	  locatie	  
*	  Je	  ondersteunt	  in	  het	  beheren	  van	  de	  agenda’s	  van	  de	  artiesten.	  
*	  Je	  ondersteunt	  in	  het	  aanmelden	  van	  muziek	  bij	  BUMA,	  SENA	  en	  NORMA.	  
	  
Kortom,	  een	  afwisselende	  en	  zeer	  leerzame	  stage	  in	  een	  jong	  en	  enthousiast	  team.	  
	  
Periode:	  
Per	  direct	  voor	  minimaal	  4	  dagen	  in	  de	  week	  voor	  een	  periode	  van	  minimaal	  5	  maanden.	  
	  
Locatie	  GoudRocc	  Entertainment:	  
Ons	  kantoor	  is	  gevestigd	  in	  Tilburg.	  
	  
GoudRocc	  Entertainment	  biedt	  jou…	  
Een	  stage	  waarbij	  uitdaging	  en	  dynamiek	  centraal	  staat.	  We	  bieden	  je	  een	  enthousiaste,	  
energieke	  collega’s	  en	  goede	  begeleiding.	  
	  
Is	  dit	  de	  perfecte	  job	  voor	  jou?	  Stuur	  dan	  je	  motivatie	  naar	  info@goudrocc.com	  


