Vacature

Stagiair(e) Publiciteit en marketingcommunicatie
Cultuur19 is als cultureel ondernemer actief in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, het
jongste gedeelte van de stad Utrecht. Cultuur19 organiseert culturele projecten voor kinderen,
jongeren en volwassenen, op het gebied van theater, muziek en beeldende kunst.
Sinds 2017 is Culltuur19 gevestigd in de CultuurCampus in Vleuterweide. Vanuit die locatie zet
Cultuur19 zich in voor het ontwikkelen van bijzondere, nieuwe producties met professionals en
beginnende makers (amateurkunstenaars). Wij zoeken een energieke, jonge contentmaker, die
maakprocessen van kennismakingsbijeenkomst tot voorstelling in tekst en beeld kan vangen.
Daarnaast leer je alles over het promoten van culturele activiteiten.
Duur stage:
sept 2017 – feb 2018
Wat ga je doen?
- Je ontwerpt en ontwikkelt een marketingcommunicatieplan voor een van onze doelgroepen (in
overleg: kinderen, jongeren of volwassenen).
- Je voert je campagne zelf uit en wordt begeleid door het hoofd marketingcommunicatie.
- Je assisteert bij de dagelijkse communicatiewerkzaamheden
- Je promoot Cultuur19 middels flyeren bij evenementen
- Je assisteert tijdens onze evenementen.
- Een onderzoek is mogelijk (maximaal 50% van je uren).
Wij:
- bieden je een werkplek in een spannende, jonge omgeving
- bieden ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief
- bieden goede begeleiding met regelmatig overleg
- bieden je een plek om te werken aan de opbouw van je culturele netwerk in Utrecht
- zijn leuke collega’s
- stagevergoeding van 100 euro per maand (op basis van 4 dagen/week)
Jij:
- bent minimaal derdejaars, HBO-niveau
- weet van aanpakken en bent initiatiefrijk
- beschikt over een goede schrijfvaardigheid
- bent niet bang om met onbekenden te bellen en door te vragen
- hebt affiniteit met cultuur en misschien zelfs al enige (vrijwilligers)werkervaring op dit gebied
- ervaring met Photoshop en Illustrator is een pré.
- bent (incidenteel) beschikbaar in het weekend om te assisteren bij activiteiten.
Interesse? Mail je motivatiebrief en cv naar c.vanswelm@cultuur19.nl (Claudia van Swelm).
Vragen? Bel naar (030) 670 3122 of mail naar bovenstaand adres.

