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Stagefinder
Stagefinder is een mobile first digitale assistent die muzikanten, podia en muziekliefhebbers
met elkaar verbindt. De stagefinder app biedt een overzicht van local events binnen Europese
steden waar live muziek kan worden gespeeld e/o beluisterd. Het geeft slimme tips aan
muzikanten over welk optredens zouden helpen in hun muzikale ontwikkeling, welke
optredens aansluiten bij de interesses van muziekliefhebbers en welke muzikanten goed
zouden aansluiten bij de wensen van het event/podium. Zo ben je zowel als muzikant als
muziekliefhebber altijd op de juiste plek en weet een event/ podium de juiste muzikanten en
muziekliefhebbers aan zich te binden.
Stagefinder bevindt zich in een spannende markt met veel start-ups die willen uitgroeien tot
de zowel de belangrijkste internationale als lokale spelers binnen de live-muziekbranche. Het
team van Stagefinder is klein, maar heeft een groot netwerk, veel muzikale ervaring en een
flinke ambitie. Ons kantoor bevindt zich in Haarlem.

Onderzoeksopdracht
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Stagefinder is een vernieuwende manier voor muzikanten, podia en muziekliefhebbers om
met elkaar in contact te komen, en zo een optimale match te vinden die zo goed mogelijk
aansluit bij de voorkeuren en situatie van zowel de podia, de muziekliefhebber als de
muzikanten. Een aantal ontwikkelingen op het vlak van AI, chatbots en visual UI die
Stagefinder graag wil meenemen in haar ontwikkelingen zijn:
Kunnen we met AI een systeem ontwikkelen dat suggesties doet op basis van de aangeleverde
informatie van onze gebruikers?
Informatie wordt vaak gefragmenteerd aangeleverd/ opgeslagen (denk aan diverse social
mediakanalen zoals youtube, facebook, soundcloud, spotify, etc.), hoe kunnen we een chatbot
inzetten om een complete informatie te krijgen van het profiel van de gebruiker?
Kunnen we Visual UI inzetten in een conversatie met de gebruiker om meer te weten te
komen over de ambities/ het perspectief van de muzikant?
Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het verlagen van de drempel van startende
muzikanten (deze te stimuleren) om zich aan te melden voor liveoptredens?
Hoe kunnen we een slimme conversatie ontwikkelen op basis van gebruiker invoer, triggers
en notificaties en advies die voor elke gebruiker apart zijn.
Wij hebben ruimte voor een aantal studenten om de bovenstaande uitdagingen met ons uit te
werken en uiteindelijk met Stagefinder in de markt te testen.

Wat kan jij?
Misschien vind jij dit interessant en zie jij met jouw kennis een mogelijkheid om dit in de
praktijk eens uit te zoeken. Voldoe je aan het volgende profiel? We maken dan graag kennis
met jou.
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Je bent momenteel bezig met de laatste jaren van je WO studie Computer Science, Artificial
Intelligence, Wiskunde of Informatica.
Je bent gefascineerd door e-commerce en online dienstverlening en digitale assistenten.
Je hebt affiniteit met met Machine Learning en Natural Language Processing (NLP) en bent
geïnteresseerd om hierin verder door te gaan.
Je hebt ervaring met Javascript, Python en misschien andere relevante talen.
We verwachten goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je bent geïnteresseerd in een startup in deze fase met een bewezen business model en ervaren
team.
Uitdagingen ga je samen aan met andere developers, designers en ervaren product
ontwikkelaars.

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie per e-mail naar info@stagefinder.nl Voeg een sollicitatiebrief toe en vertel
wat jij kan toevoegen aan Stagefinder. Wil je meer informatie? Neem contact op met Michael
Salmagne (06 15015858).

