
Redactie stagiair (M/V) 

Amsterdam Dance Event (ADE) 
 
Periode: 1 juni t/m 30 november 2014 
Werkweek: 39 uur 
 
Het Amsterdam Dance Event is ’s werelds belangrijkste conferentie en showcase festival voor elektronische muziek en 
vindt jaarlijks plaats in oktober. Vijf dagen lang staat heel Amsterdam op zijn kop met optredens van meer dan 2.000 
DJs uit de hele wereld. Het ADE Festival is dé plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten: van de 
allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten tot het meest recente werk van de pioniers en supersterren. 
Naast het omvangrijke festivalprogramma biedt ADE Playground muziekliefhebbers ook overdag een uitgebreid 
programma waarin exposities, winkelacties, pop-up stores en filmvertoningen op een groot aantal locaties in de stad 
plaatsvinden. Het zakelijke deel (ADE Conference) wordt wereldwijd gezien als het belangrijkste in zijn soort en 
presenteert een breed pallet aan conferenties en netwerkmomenten die ingaan op muziek en 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. 
 
Functie omschrijving: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zelfstandige redactie stagiair(e) die van aanpakken houdt en geen negen tot vijf 
mentaliteit heeft. Samen met het ADE redactie en programmateam draag je zorg voor het opzetten en uitrollen van 
een uitgebreide internationale content strategie en krijg je veel uitdagingen, verantwoordelijkheden en ruimte om 
jezelf te ontplooien. 
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
 

- Redactie van de website en social communities 
- Redactie van programmamagazines / gidsen / andere print uitingen 
- Het opstellen en uitvoeren van contentplannen 
- Het opstellen van nieuwsberichten, persberichten e.d. 
- Live verslaggeving van het evenement 

 
Functie eisen: 

- Relevante opleiding op minimaal hbo niveau 
- Goede kennis van MS office 
- 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 
- 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 
remko.gorter@bumacultuur.nl  
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