Stagiaire marketing en communicatie Imagine IC
Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijkse leven in de buurt en de stad, met
als doel het erfgoed van de stad en het land aan te vullen.
Bij Imagine IC updaten wij de manier waarop cultureel erfgoed van de stad wordt verzameld en dit
doen we samen met Amsterdammers.
Imagine IC wil daarbij immaterieel erfgoed integraal onderdeel maken van de verzamelmethode én
van de collectie Amsterdam. Hiervoor experimenteren wij in ons ‘laboratorium’. Daarin maken wij
samen met andere mensen uit de stad collecties en exposities, die het dagelijks leven in de stad van
vandaag documenteren. Jonge mensen nemen hieraan ook deel in het kader van erfgoededucatie en
-talentontwikkeling. Voor professioneel publiek uit Amsterdam, het land en de wereld zijn de
collecties en exposities cases voor participatieve verzamelmethodologie.
Voor een breder publiek maken ze Imagine IC tot een mix van een archief, een museum en een
debatcentrum in de buurt.
Communicatie / Marketing stage voor minimaal 6 maanden, 32 – 40 uur in de week.
Ben jij geïnteresseerd in erfgoed en cultuur? Als je op zoek bent naar een bedrijf waar je veel
creatieve vrijheid hebt en veel kan leren dan is Imagine IC de plek voor jou.
Je gaat onze communicatie marketing manager ondersteunen, onder andere met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perscontacten benaderen en onderhouden
Samenwerkingen opzetten
Teksten schrijven voor sociale media, persberichten en de website
Het up-to-date houden van de website en digitale kanalen
Steun bieden tijdens onze events en/of tentoonstellingen
Bijhouden van persknipsels
Verzorgen van nieuwsbrieven
Ondersteunen bij het ontwikkelen en verspreiden van drukwerk
Ondersteunen van overige werkzaamheden

Het is eventueel mogelijk om in overleg aan een opdracht voor school te werken. Afhankelijk van het
opleidingsniveau maken we van te voren afspraken over de werkzaamheden en leerdoelen.
Wat wij zoeken
We bieden stageplekken aan voor MBO, HBO of WO studenten met een communicatie/erfgoed of
educatie achtergrond.
Jij bent iemand die proactief is en het leuk vind om zelfstandig te werken, een vlotte pen heeft en
een goede beheersing van de Nederlandse taal.
De voorkeur gaat uit naar een stagiaire die woonachtig is in Amsterdam Zuidoost.
Wat bieden wij
•
•

Een zelfstandige stage waar je goed begeleid wordt en veel leert
De mogelijkheid om ervaring op te doen in het museale en erfgoed veld

•
•

De mogelijkheid om een part-time of full-time stage te lopen
Een inspirerende werkomgeving, we delen ons huis en kantoor met de OBA

Geïnteresseerd?
Stuur dan zo snel mogelijk een motivatie met CV naar info@imagineic.nl o.v.v. communicatie stage.

