MEEWERKSTAGE COMMUNICATIE BIJ CULTURELE INSTELLING IN EDE
Gelegen aan de rand van de Veluwe in een voormalige kazerne uit 1906 ontvangt Akoesticum op
dagelijkse basis groepen uit binnen- en buitenland voor één- of meerdaagse repetities, workshops,
trainingen of scholing. Van (inter)nationale jeugdorkesten tot danscursussen voor zestigplussers, maar
ook de zakelijke markt maakt graag gebruik van de creatieve omgeving van Akoesticum. Daarnaast biedt
Akoesticum een breed scala aan publieksvoorstellingen aan, van try-outs tot karakteristieke concerten.
Vanaf februari 2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste

STAGIAIR(E) (EVENT)COMMUNICATIE
32-40 uur per week

Aan jou de taak onze doelgroep een kijkje in de keuken te geven en kennis te laten maken met alles dat
Akoesticum te bieden heeft. Heb je een tof idee voor een social campagne, vind jij dat TikTok hét
platform is voor Akoesticum of denk je dat het helemaal anders moet? Akoesticum is een groeiende
culturele instelling en bestaat uit een klein veelzijdig team waardoor er veel ruimte is voor eigen
initiatief, ideeën en experimenteren. Bij ons krijg je het vertrouwen om écht verschil te maken.
Natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen. We ondersteunen je waar nodig om het een zo leerzaam
mogelijke stage voor je te maken!
Voorbeelden van werkzaamheden:
• Communicatieplannen maken en uitvoeren én marketingacties bedenken voor events
• Contentcreatie voor social media (Facebook, Instagram en Twitter)
• Schrijven van teksten voor o.a. website, persberichten en flyers
• Up-to-date houden van de website
• Samenstellen en versturen van nieuwsbrieven
• Vormgeven van online en offline materialen zoals banners en flyers
Jij:

•
•
•
•

volgt een HBO studie in de richting van Communicatie of Marketing (of vergelijkbaar)
bent enthousiast, proactief, stressbestendig, zorgvuldig, zelfstandig en een teamplayer
hebt (basis)verstand van Photoshop en Indesign
hebt affiniteit met kunst en cultuur

Wij bieden:
• ELBHO gecertificeerde stageplek én gecertificeerde stagebegeleider
• een leerzame en veelzijdige stage waarin je kennis kan maken met diverse aspecten van een
groeiende culturele instelling, inzicht krijgt in de culturele wereld en de kans om werkervaring
op te doen
• een informele werksfeer
• alle ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
• een plek waar je het vertrouwen krijgt om verschil te maken en ideeën echt gehoord worden

•
•

de mogelijkheid om gebruik te maken van het diverse aanbod van Akoesticum zoals toegang tot
publieksvoorstellingen
een stagevergoeding

De stage wordt in overleg aangegaan voor een periode van minimaal 5 maanden, 32-40 uur per week
(waarvan minimaal 32 uur meewerken).
Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@akoesticum.org o.v.v. “Stage Eventcommunicatie”

