STAGIAIR COMMUNICATIE/
DE BALIE ACADEMIE
(3 dagen in de week, 1 september 2019 tot 1 februari 2020)
De afdeling communicatie zoekt een stagiair. Een unieke kans om stage te lopen op één van de mooiste
werkplekken van Amsterdam en daarbij een kijkje in de keuken te nemen bij een begrip als De Balie.
Wat ga je doen?
Als stagiair draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling Communicatie. Je maakt
creatieve content voor op onze social media, redigeert en publiceert teksten op onze website, helpt mee
de wekelijkse nieuwsbrief op te stellen, ondersteunt bij het monitoren van media coverage, en denkt na
over nieuwe manieren om de programma’s van De Balie onder de aandacht te brengen. Het betreft een
stage voor 3 dagen per week (dagen in overleg), waarvan een halve dag per week aan De Balie Academie
besteed wordt.
De Balie Academie
Iedere stagiair doorloopt onze interne opleiding: De Balie Academie. Gedurende vier maanden leer je van
sleutelspelers binnen en buiten De Balie. Je volgt workshops bij alle afdelingen binnen de organisatie, leert
hoe de maatschappij zich verhoudt tot het medialandschap en welke rol de culturele sector daarin speelt.
Binnen een aantal vaste kaders van begeleiding krijg je de ruimte om samen jullie eigen Balie-programma
te organiseren rondom een actueel onderwerp.
Wij zoeken iemand…
• Die liefde voor cultuur, politiek en maatschappij combineert met liefde voor en kennis van (online)
communicatie
• Die weet hoe je aansprekende content voor sociale media maakt
• Die niet bang is om de mouwen op te stropen
• Die goeie ideeën heeft om andere doelgroepen te bereiken
• Die zeer zelfstandig werkt
• Die open, enthousiast, servicegericht en flexibel is
• Met uitstekende taalvaardigheid
Wij bieden...
• Een inspirerende stageplek
• Een stagevergoeding
• Deelname aan onze interne opleiding De Balie Academie
• Toegang tot onze programma’s
• Gratis lunch
• En heerlijke koffie!
Interesse?
Mail je brief met je CV voor 28 juni naar Saskia Legein: saskia.legein@debalie.nl o.v.v. Stagiair Publiciteit &
online redactie. De Balie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom sporen wij mensen van
verschillende culturele achtergronden aan om te reageren. Heb je nog vragen? Bel met Saskia via 0205535174.
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