
Wat ga je doen?
Vanuit je stage val je als creatief medewerker onder de 
afdeling Programma & Sfeer (P&S). Dit team bestaat uit 
7 personen en is verantwoordelijk voor de artistieke invulling 
op het terrein van onze eigen festivals. Op het gebied van 
programma gaat het over muziek, cross, stunts, theater 
en randprogrammering. Onder sfeer valt onder andere 
grafische vormgeving, aankleding / decoratie, lichtshows en 
kunstobjecten.

Tijdens je stage werk jij samen met het team enkele creatieve 
concepten (vanuit een brainstorm) uit naar uitvoerbare en 
haalbare plannen. Vervolgens ga jij er 100% voor om alle 
actiepunten ook echt tot leven te brengen tijdens de festivals.

Werkzaamheden:
• Spuwen van verrassende, originele, gekke, nieuwe 

ideeën
• Onderzoek doen naar de haalbaarheid van de ideeën, 

zowel praktisch als financieel, dit onder begeleiding van 
één van je teamleden

• Ondersteunen bij het uitwerken en praktisch uitvoeren 
van creatieve concepten en ideeën

• Samen met één van je teamleden zorgdragen voor 
de aankleding van nader te bepalen Zwarte Cross 
themaweides 

Ingang: per voorjaar 2022  -  Aantal uur: minimaal 4 dagen per week

Feestfabriek Alles Komt Goed BV
Feestfabriek Alles Komt Goed BV is een sterk groeiende, 
creatieve organisatie. Het is het bedrijf achter het grootste 
betaalde festival van Nederland: Zwarte Cross. Naast 
Zwarte Cross organiseren we het geestverruimende festival 
Mañana Mañana. In 2012 werd Nozem Oil gelanceerd, een 
drankje gemaakt van citrusvruchten en chili. Drie keer per jaar 
komt het Harder! fanclub magazine uit welke inmiddels ook 
landelijk in de schappen ligt. Met Stichting Pak An worden 
ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek 
ondersteund. 

Ook helpen we jonge talenten uit het Oosten des lands die de 
wereldtop willen halen middels de Zwarte Cross Talententuin. 
De gemene delers bij alle activiteiten van de Feestfabriek 
zijn originaliteit, creativiteit en verrassen. Het hele jaar door 
proberen we, op een unieke en laagdrempelige manier, 
vernieuwend te zijn. Zo brachten we onverwachte producten 
op de markt waaronder Zwarte Cross Sneakers, hennepbier 
‘De Groene Buizerd’, kinderboeken en vuurwerk. Op deze 
manier blijven we nieuwe doelgroepen aanspreken en houden 
we onze werkzaamheden afwisselend. De Feestfabriek telt op 
dit moment ruim 35 medewerkers en is gevestigd in Hengelo 
(Gld).



Ingang: per voorjaar 2022  -  Aantal uur: minimaal 4 dagen per week

Wie zoeken wij? 
Voor deze functie zoeken we een gemotiveerde en 
talentvolle stagiair(e) die mee wil werken in een 
eigenzinnige en dynamische omgeving; geen dag is 
hetzelfde. Je bent enthousiast, durft initiatief te nemen en 
voelt je verantwoordelijk voor je project(en).

Daarnaast werk je gestructureerd en zorg je er samen 
met je team voor dat alles op de juiste manier wordt 
uitgevoerd. Tijdens de op- en afbouw van onze festivals 
voel je je op locatie als een vis in het water en ga je vol 
adrenaline net zo lang door totdat alles staat. Een optimale 
festivalbeleving van onze bezoekers is daarbij jouw drijfveer. 

Kortom, de Feestfabriek is een uitermate geschikte leerplek 
om je organisatietalent (verder) te ontwikkelen. Naast alle 
werkzaamheden voor het team Programma & Sfeer kun je 
ook meekijken bij alle andere facetten die komen kijken bij 
het organiseren van festivals.

Wat vragen wij?
• Je kunt creatieve ideeën omzetten naar praktische 

uitvoering
• Je hebt affiniteit met festivals, evenementen, cultuur en 

muziek
• Je kunt zelfstandig, gestructureerd en accuraat werken
• Je bent leergierig
• Je bent stressbestendig
• Je bent niet bang om originele ideeën te opperen
• Je hebt een goede beheersing van Word en Excel
• De Achterhoekse taal voelt voor jou vertrouwd
• Je bent tenminste 4 dagen per week beschikbaar

Wat bieden wij?
• Een toffe leerplek met fijne collega’s – hier wordt 

vaak en veel gelachen
• Een veelzijdige werkplek vanwege de diversiteit 

aan festivals en merken
• Een plek waar je veel kunt leren over evenementen, 

zoals:
 - Conceptontwikkeling
 - Budgetbewaking
 - Gevoel voor een goede prijs-kwaliteitverhouding
 - Meedenken in creatieve oplossingen 

Geïnteresseerd?
Lijkt het je wat om afdeling P&S te komen versterken? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar: 

personeel@feestfabriek.nl t.n.v. Carien Beijer.


