
Met meer dan 300 korte films, een uitgebreide randprogrammering en een speciaal aanbod voor internationale 
filmprofessionals en scholieren is Go Short hét filmfestival voor de korte film in Nederland. De 9e editie vindt plaats van 5 t/m 
9 april 2017. Door het jaar heen houdt Go Short zich daarnaast bezig met de distributie en promotie van korte films o.a. door 
het organiseren van projecten zoals De Europese Dag van de Korte film en filmspecials op events. Go Short heeft een unieke 
positie binnen het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een stevig internationaal netwerk. Voor de versteviging van 
het team is Go Short per direct op zoek naar een: 
 

Startende Office Manager  
32 uur per week gedurende 6 maanden 

 
Als startende office manager bij Go Short wordt je de spin in het web. Je ondersteunt de organisatie in de breedste zin van het 
woord. Je neemt een deel van de coördinatie en de verwerking van dagelijkse secretariële en administratieve taken op je en je 
ondersteunt collega’s in projecten en programma’s. In de eerste helft van het half jaar werk je nauw samen met een klein 
kernteam, naar mate het festival dichterbij komt, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid waardoor je centralere positie 
binnen de organisatie inneemt. Naast je vaste taken, zullen er steeds meer ad hoc zaken op je pad komen. Je bent het centrale 
aanspreekpunt voor collega’s en bezoekers. Tijdens het festival coördineer je het festivalkantoor en stuur je een team van 
vrijwilligers aan. Je krijgt de mogelijkheid om het festival achter de schermen mee te maken en er je steentje aan bij te dragen.  
 
Overige werkzaamheden van je uitgebreide takenpakket zijn onder andere: 

 voorkomende teamondersteuning; 

 dagelijkse secretariële en administratieve taken zoals het bijhouden van mail en agenda’s en de verwerking van post en 
telefoontjes. 

 ontvangst van bezoek; 

 bijhouden van het archief; 

 controleren en bijhouden van de inventaris; 

 ondersteuning van programma’s en projecten die Go Short organiseert; 
 het bijhouden van de website; 

 het opzetten en organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen en teamoverleggen. 
  

Functievereisten 
 je ben recent afgestudeerd in een voor de functie relevante opleiding; 

 je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en je bent stressbestendig; 

 je bent creatief, enthousiast en durft initiatief te nemen; 

 je kunt goed plannen en je bent nauwkeurig; 

 je hebt een flexibele werkinstelling; geen 9-tot-5-mentaliteit; 

 je hebt een heldere schrijfstijl, je d/t’s staan op de juiste plek en je Engels is dik in orde; 

 je hebt affiniteit met cultuur en in het bijzonder met film en/of festivals; 
 ervaring met CMS en Microsoft Excel is een pré. 

 
Wij bieden 

 een vergoeding, welke in overleg wordt vastgesteld.  

 een leerwerkplek waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid te dragen;  

 voldoende deskundige begeleiding; 

 een inspirerende werkplek op ons kantoor in het centrum van Nijmegen. 

Geïnteresseerd in deze functie? 
Reageer dan snel! Stuur per e-mail een motivatie plus CV naar vacatures@goshort.nl onder vermelding van “vacature office 
manager”. Voor  meer informatie kun je contact opnemen met Stella de Wijk (bureaumedewerker) via stella@goshort.nl. 
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