
Vind jij het belangrijk dat onderwerpen die ons allemaal aangaan niet alleen in Den Haag worden beslist? De Balie 
organiseert dagelijks publieke gesprekken over klimaatverandering, racisme, toenemende armoede, onderwijs-
ongelijkheid, emancipatie, en onderdrukte groepen wereldwijd. We doen dat vaak in een mengvorm met kunst: 
film, theater, literatuur, spoken word en muziek. De onderwerpen zetten we goed op de kaart bij het publiek en 
de media. Wil jij daar ook graag aan meewerken? We hebben weer een aantal stageplekken! De Balie is een diver-
se en inclusieve organisatie en nodigt daarom mensen van verschillende (culturele) achtergronden van harte uit 
om te reageren.

De afdeling communicatie zoekt een stagiair. Een unieke kans om stage te lopen op één van de mooiste werk-
plekken van Amsterdam en daarbij een kijkje in de keuken te nemen bij De Balie.

Als stagiair draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling Communicatie. Je redigeert en publi-
ceert teksten op onze website, maakt creatieve content voor op onze social media, helpt mee de weekelijkse 
nieuwsbrief op te stellen en denkt na over nieuwe manieren om de programma’s van De Balie onder de aandacht 
te brengen. Het betreft een stage voor drie dagen per week (dagen in overleg), waarvan een halve dag aan De 
Balie Academie besteed wordt. De Balie Academie is onze interne opleiding. In vijf maanden leer je van experts 
binnen en buiten De Balie. Je volgt workshops bij alle afdelingen binnen de organisatie, leert hoe de maatschap-
pij zich verhoudt tot het medialandschap en welke rol de culturele sector daarin speelt. Onder begeleiding maak 
je - samen met de andere stagiairs - een eigen programma over een actueel onderwerp.

Onze stagiairs kregen na hun stage banen bij organisaties als De Wereld Draait Door en GroenLinks en natuurlijk 
De Balie zelf.

Reageren
Mail je brief met CV voor 1 augustus 2020 naar Saskia Legein (Hoofd Communicatie) - saskia.legein@debalie.nl 
o.v.v. Stagiair Pers/Communicatie. Heb je nog vragen? Bel met Saskia via (020) 5535174.

Liefde voor cultuur, politiek en maatschappij combineert met liefde voor en kennis van (online) communi-
catie
Weet hoe je aansprekende content voor sociale media maakt
Niet bang is om de mouwen op te stropen
Zeer zelfstandig werkt
Creatief, open, enthousiast en flexibel is
Met uitstekende taalvaardigheid

Wij zoeken iemand die:

Wij bieden:

Een inspirerende stageplek
Deelname aan onze interne opleiding De Balie Academie
Toegang tot onze programma’s en films
Een stage- en reiskostenvergoeding
Gratis lunch en heerlijke koffie!

Stage Communicatie
De Balie Academie
1 SEPTEMBER 2020 T/M 1 FEBRUARI 2021 | 3 DAGEN IN DE WEEK
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