
STAGEVACATURES (HBO/WO) - KRAFT UND LICHT
2x EVENTS & PRODUCTION - 1x EVENTS & MARKETING

KRAFT UND LICHT

Kraft und Licht is een creatief evenementen- en productiebureau in Amsterdam, sterk in 
creatie en uitvoering van uitdagende elektronische muziekevenementen. We werken met 
een klein en hecht team in onze nieuwe loods (KRAFTHAUS) in Amsterdam-Oost/Diemen. 
KRAFTHAUS is de vaste werklocatie van Kraft und Licht en wordt momenteel tevens 
omgebouwd tot een creatieve hub waar jonge ondernemers, muzikanten en andere makers 
uit verschillende hoeken van de cultuursector kunnen (samen)werken. Zo zijn hier inmiddels 
muziekstudio’s gebouwd, staat er een mooie bar/keuken en wordt er hard gewerkt aan de 
oplevering van de kantoren en flexwerkplekken. De open ruimte wordt in de vrije uurtjes 
vaak benut voor het aansluiten van de DJ-set, speakers en lichten.

Onze loods in Diemen is de ‘base of operations’, maar we werken ook vaak buiten de 
deur. Naast het opzetten van onze locatie zijn we namelijk veel bezig met een mooie en 
drukke zomer vol festivals en events, met een prachtig najaar voor de boeg! Een greep 
uit de evenementen: stagehostings op Amsterdam Open Air en Milkshake festival, ons 
eigen intieme festival in augustus, De Wissel Festival in Utrecht en de Rapenburg Race in 
Leiden. Amsterdam Dance Event komt eraan, en daarna weer een mooi indoor/clubseizoen, 
waarvoor het contact met verschillende mooie locaties al loopt.

Voor De Wissel en de Rapenburg Race doen wij de uitvoerende productie. Kraft und Licht is  
sinds dit jaar enorm gegroeid als externe productiepartij en aanbieder van licht en geluid 
voor evenementen, clubs en festivals. Dit zijn de twee grootste, maar Kraft und Licht heeft 
bijna ieder weekend verschillende soorten ‘Productions’ klussen.

WIE ZOEKEN WIJ?

We bieden stages aan op gebied van events & production en events & marketing. Altijd al 
nieuwsgierig geweest naar de avontuurlijke wereld die achter de schermen van evenementen 
plaatsvindt? Studeer je in de richting van Leisure Management, Creative Business of doe 
je een andere evenementenstudie? En ben je vanaf augustus/september 2022 tot en met 
januari/februari 2023 minimaal 4 dagen doordeweeks + 1 dag in het weekend beschikbaar? 
Heb je affiniteit met Amsterdamse undergroundfeestjes en -muziek? Dan zou het zomaar 
kunnen dat je goed binnen ons team past!

(2x) PRODUCTIESTAGE - EVENTS / PRODUCTION / KRAFTHAUS

We bieden voor de periode augustus/september tot en met januari/februari twee stageplekken 
aan in de richting van Events, Production en KRAFTHAUS. Je bent open-minded en weet wat 
er speelt binnen de underground community. Je bent in bezit van rijbewijs B en vindt het geen 
probleem om in een busje te rijden. Je kan ad hoc handelen en houdt van een uitdaging. 
Je bent leergierig, pro-actief, niet bang om vragen te stellen en bereidwillig om te knallen!

• Ondersteuning bij producties van diverse events, zoals festivals, clubnachten,  
 zakelijke en particuliere evenementen (100 - 2500 bezoekers);
• Assisteren in commerciële en non-profit activiteiten voor events bij broedplaats  
 KRAFTHAUS, interesse in het managen van een locatie;
• Coördineren en assisteren bij alle Kraft und Licht events (pre-productie,   
 show op- en afbouw en post-productie):
  - Meewerken tijdens het hele creatieproces van evenementen;
  - Meedenken over creatieve oplossingen voor obstakels;
  - Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
  - Veel kansen om te leren over podiumbouw en audiovisuele-software en  
    apparatuur.



STAGEVACATURES (HBO/WO) - KRAFT UND LICHT
2x EVENTS & PRODUCTION - 1x EVENTS & MARKETING

(1x) MARKETINGSTAGE - EVENTS / KRAFTHAUS / COMMUNITY / MERCHANDISE

We bieden voor de periode augustus/september tot en met januari/februari één 
stageplek aan in de richting van Events & Marketing. Je bent open-minded en weet wat 
er speelt binnen de underground community. Je hebt een opleiding op het gebied van 
marketing en/of events. Je hebt kennis van Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Premier 
Pro). Je kan ad hoc handelen en houdt van een uitdaging. Je bent leergierig, pro-actief, 
niet bang om vragen te stellen en bereidwillig om te knallen!

• Creëren van content ten behoeve van onze social mediakanalen en website;
• Assisteren in sales en marketing voor de commerciële en non-profit activiteiten  
 voor events en in de broedplaats KRAFTHAUS;
• Coördineren en/of assisteren in de branding van Kraft und Licht events;
• Meedenken over, en content creëren tijdens events;
• Meedenken over creatieve campagnes en concepten, zoals crowdfunding,   
 merchandise en nieuwe samenwerkingen binnen de community;
•  Contact met de websitebeheerder;
•  Meedenken over en hanteren van de marketingstrategie;
•  Ondersteunen tijdens vergaderingen.

WAT BIEDEN WIJ?

Een passende stagevergoeding, een lekkere werkplek in onze loods in Diemen, gratis 
lunch en altijd goede muziek, veel ruimte voor je eigen inbreng en veel kansen om 
bijzondere dingen mee te maken! Het wordt een veelzijdige stage binnen een jong en 
gepassioneerd team.

INTERESSE?

Stuur je motivatiebrief, CV en eventuele portfolio voor 1 juli naar: info@kraftundlicht.nl 
t.a.v. Tinke Donkers. We kijken uit naar je solicitatie!


