Stage Communicatie
8 FEBRUARI 2021 T/M 8 JULI 2021 | 3 DAGEN IN DE WEEK
De Balie produceert onafhankelijke programma’s over kunst, cultuur en politiek. In vijfendertig jaar is De Balie uitgegroeid tot
een fenomeen op het gebied van spraakmakende gesprekken, films en kunstprojecten. De redactie van De Balie zoekt stagiairs
met verschillende politieke, maatschappelijke, creatieve en culturele achtergronden en een brede interesse in kunst, cultuur en
politiek.
Als stagiair draai je mee met de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling Communicatie. Je redigeert en publiceert teksten op
onze website, maakt creatieve content voor op onze social media, helpt mee de wekelijkse 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. Een halve dag hiervan besteed je aan onze interne opleiding: De Balie Academie. In vijf maanden leer je van experts binnen
en buiten De Balie. Je volgt workshops bij alle afdelingen binnen de organisatie, leert hoe maatschappelijke thema’s hun weg
vinden in het publieke gesprek en welke rol De Balie daarin speelt. Uiteindelijk maak je - samen met de andere stagiairs - een eigen
programma over een actueel onderwerp.

We 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 social media maakt
Die niet bang is om de mouwen op te stropen
Die zeer zelfstandig werkt
Die creatief, open, enthousiast en flexibel is
Met uitstekende taalvaardigheid

We bieden...
Een inspirerende stageplek
Een stage- en reiskostenvergoeding
Toegang tot onze programma’s en films
Deelname aan onze interne opleiding De Balie Academie

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

Reageren
Mail je korte motivatie (max. 400 woorden) en CV voor 11 januari 2021 gericht aan Saskia Legein (Hoofd Communicatie):
saskia.legein@debalie.nl o.v.v. Stagiair Pers/Communicatie. Voor meer informatie kun je Saskia telefonisch bereiken via
020-5535174.
De Balie is een diverse en inclusieve organisatie en nodigt daarom mensen van verschillende (culturele) achtergronden van
harte uit om te reageren.

