De Ziggo Dome is een bijzondere concertlocatie die sinds juni 2012 onderdak biedt aan grote
(internationale) artiesten en per concert aan circa 17.000 fans. Bijzonder aan deze locatie is dat het geheel
ontworpen is vanuit de visie ‘single purpose design, multi use’ en de akoestiek, comfort en beleving centraal
staan. Alles draait om live muziek, gemak en kwaliteit.
Het publiek is verdeeld over de zaalvloer en de daarboven gelegen twee ringen met zitplaatsen. Op de
eerste ring bevindt zich het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van de Ziggo Dome Member
Club.
De organisatie van de Ziggo Dome, gevestigd in Amsterdam Zuidoost, maakt onderdeel uit van Live Nation,
een wereldwijde beursgenoteerde live entertainment organisatie. Het vaste team van de Ziggo Dome
bestaat uit circa 28 medewerkers, werkzaam in de disciplines Commercie, Bedrijfsvoering, EventOperations, Facilitaire zaken en Horeca.
De Ziggo Dome is voor de periode van februari 2019 t/m juni 2019 op zoek naar een

Stagiair Event Operations (40 uur per week)
Het betreft een meeloopstage waarin je ervaring kan opdoen in de werkzaamheden op het gebied van
eventmanagement. De stagiair werkt onder leiding van de Eventmanager, wordt begeleid door de
Assistent Event Operations en biedt ondersteuning bij de uitvoering van afspraken zoals vastgelegd in
huurovereenkomsten die de Ziggo Dome sluit met diverse evenementenorganisatoren.
Het takenpakket in vogelvlucht:
Als stagiair op de afdeling Event Operations zorg je voor ondersteuning bij alle werkzaamheden die
betrekking hebben op de evenementvoorbereiding- en uitvoering. Hiertoe behoren o.a. het informeren
van de organisatie over gemaakte afspraken met onze huurders en de voortgang, het onderhouden van
contact met o.a. huurders, leveranciers en ons vaste uitzendbureau. Tevens zal je ondersteunen bij het up
to date houden van de gegevens van diverse evenementen. Op incidentele basis zal je werkzaam zijn bij
de receptie van de Ziggo Dome.
Profiel
Je zit in het derde of vierde jaar van een HBO opleiding op het gebied van Vrijetijdsmanagement, Hoger
Hotelonderwijs, Hospitality & Evenementen Management of een vergelijkbare richting. Je wilt graag
gerichte ervaring opdoen op het gebied van events en uitvoering van huurovereenkomsten bij concerten
en evenementen. Je kunt overzicht bewaren, bent administratief en organisatorisch sterk en hebt een
klantgerichte instelling. Je kunt je gemakkelijk schriftelijk en mondeling uitdrukken. Je voelt je thuis in een
informele omgeving waar ondernemerschap centraal staat, bent flexibel (geen 9-5 mentaliteit) en werkt
zelfstandig.
Reageren
Spreekt deze stage je aan en wil je reageren? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar
vacature@ziggodome.nl, onder vermelding van “Stage Event Operations”. Voor nadere informatie of
vragen mail je naar dit adres, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Overige info
Het betreft een fulltime stageplaats (40 uur per week), waarbij de werkzaamheden incidenteel in de
avonduren en in de weekenden kunnen plaatsvinden. Voor de invulling van de stage zal niet worden
afgeweken van de aangegeven duur van 40 uur per week. De standplaats is Amsterdam. Ziggo Dome
biedt een stagevergoeding, reiskosten worden vergoed.
www.ziggodome.nl
www.livenation.nl

