
Stagiair ADE University + ADE Playground (M/V)  

Amsterdam Dance Event 

Periode: 1 juli t/m 31 december 2014 
Werkweek: 39 uur 

Het Amsterdam Dance Event is ’s werelds belangrijkste conferentie en showcase festival 
voor elektronische muziek en vindt plaats van 15 tot en met 19 oktober. Vijf dagen lang 
staat Amsterdam op zijn kop met optredens van meer dan 2.000 DJs uit de hele wereld die 
verspreid door de stad in 80 locaties optreden. Het zakelijke deel ‘ADE Conference’ wordt 
gezien als het belangrijkste platform ter wereld voor de dance industrie en presenteert een 
breed pallet aan conferenties en netwerkmomenten dat ingaat op muziek, technologie, VJ’s 
& visuals, duurzaam ondernemen, hardere dance-stijlen, nieuw talent en educatie van 
studenten. Het ADE trekt jaarlijks 300.000 festival- en 5.000 conferentiebezoekers uit meer 
dan 75 landen. 

ADE University 
ADE University is hét platform voor studenten en young professionals die een carrière 
binnen de dance industrie ambiëren. De ‘Universiteit van ADE’ biedt een gratis driedaags 
programma voor een geselecteerde groep studenten met als doel de toekomstige generatie 
muziekindustrie professionals te laten inspireren door topsprekers uit de internationale 
dance wereld. Onderwerpen variëren van entrepreneurship (ondernemerschap) tot artist 
management, marketing en event organisatie. Onderdeel van ADE University is het  ‘ADE 
Global Intern Program’, het internationale stage programma dat ADE in 2013 is gestart. 
 
ADE Playground 
Naast het omvangrijke festivalprogramma biedt ADE Playground muziekliefhebbers ook 
overdag een uitgebreid verdiepingsprogramma waarin kunstexposities, instore acties, 
merkactivaties, pop-up stores en filmvertoningen op een groot aantal locaties in de stad 
plaatsvinden. 

Functie omschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zelfstandige stagiair(e) met organisatietalent die van 
aanpakken houdt. Je krijgt onder leiding van de projectmanager van ADE Playground en ADE 
University de kans het project ADE University te organiseren. Daarnaast zul je de 
projectmanager van ADE Playground assisteren in het uitrollen van het verdiepende 
dagprogramma ADE Playground. Ook zul je de projectmanager assisteren op het gebied van 
sponsoring en merkactivatie binnen ADE. Binnen deze functie krijg je veel uitdagingen, 
verantwoordelijkheden en ruimte om jezelf te ontplooien. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Contact leggen en onderhouden met coördinatoren van Nederlandse (muziek) 
opleidingen 

 Planning maken en opvolgen voor de organisatie van het project ADE University 
 Aansturen van een team van studenten die tijdens ADE University de productie 

uitvoert 



 Coördinatie werving van ADE University deelnemers 
 Begeleiden ‘ADE Global Intern Program’: uitzetten vacatures, organiseren 

sollicitatiegesprekken in overleg met de stage bedrijven, begeleiding van ADE tot aan 
de stage, bijhouden blogberichten van de ‘global interns’ 

 Verslaglegging ADE University en ADE Playground 
 Programma-input ADE Playground bijhouden, verwerken en online content bewaken 
 Assisteren in productie programma magazine ADE Playground 
 Aanspreekpunt t.a.v. de communicatie van ADE Playground 

Functie eisen: 

 Relevante opleiding op minimaal hbo niveau 
 Goede kennis van MS office 
 Kennis van Adobe programma’s als Indesign/Illustrator is een pré 
 Goede communicatieve vaardigheden, zowel in spraak als schrift (Nederlands en 

Engels) 
 Resultaatgericht, creatief, oplossend vermogen, bereid tot overwerken, 

stressbestendig 
 Affiniteit met en kennis van elektronische muziek en de muziekindustrie en 

sponsoring/merkactivatie 
 Kennis op het gebied van social communities en nieuwe media 

 Wij bieden: 

 Een prettige, inspirerende werkomgeving binnen een enthousiast en creatief team 
 Veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen 
 Een unieke kans om mee te werken aan ’s werelds belangrijkste dance conferentie 

en festival 

Is deze functie precies waar je naar op zoek bent? Stuur dan je sollicitatiebrief, motivatie en 
CV vóór 23 mei naar gijs.verburg@bumacultuur.nl 

 

mailto:gijs.verburg@bumacultuur.nl

