Stage Online Communicatie voor haar domein PR & Communicatie
De afdeling PR & Communicatie zorgt voor de naamsbekendheid en zichtbaarheid in het culturele veld
van Amsterdam, waardoor het publieksbereik vergroot en drempeloverschrijding bereikt wordt. Intern
biedt PR & Communicatie ondersteuning aan alle producten van de instelling. Daarnaast investeren we in
onze relaties met het vaste publiek en pers en het genereren van nieuw publiek. En zorgen we goed voor
onze Vrienden die lid zijn van Stichting Vrienden van CBK Zuidoost en zijn we middels fondsenwerving
altijd op zoek naar nieuwe Vrienden.
Wat ga je doen?
Je biedt ondersteuning aan de stafmedewerker van het domein PR & Communicatie binnen CBK
Zuidoost. Je werkt mee aan de zichtbaarheid van CBK Zuidoost in Amsterdam en daarbuiten.
Dit doe je door zoveel mogelijk mensen te bereiken via onze website, sociale media als Facebook en
Instagram, LinkedIn en YouTube. Daarnaast investeer je in langdurige relaties met prominente
kunstbloggers en lever je de juiste content aan. Ook vind je het leuk om ons te helpen bij het opzetten
van een podcast platform en onderhouden hiervan. En ondersteun je bij het realiseren van onze nieuwe
website.
Tijdens deze stage leer je hoe je jouw kennis en ervaring met online communicatie kunt vertalen naar een
organisatie als de onze. Je leert hoe je optimaal gebruik maakt van de verschillende digitale kanalen.
Hieronder lees je een opsomming van de werkzaamheden die je samen gaat oppakken met de
coördinator:
 Je beheert en onderhoudt onze social mediakanalen als Facebook, Instagram en YouTube.
 Je ontwikkelt eigen content als blogs, films, post, interviews voor onze social media kanalen,
website en nieuwsbrief.
 Je ondersteunt in het uitbouwen van onze podcast kanaal.
 Je leert te werken met onze nieuwsbrief tool Mailchimp
 Je legt contact met prominente kunstbloggers en bedenkt een concept hoe we een langdurige
relatie kunnen opbouwen.
 Ondersteuning waar nodig op andere taken binnen het domein PR & Communicatie.
Wie ben jij?
Ben jij goed in storytelling en wil je ons meehelpen ons verhaal te delen via al onze digitale kanalen?
Kent Instagram geen geheimen voor jou en weet je onze Facebook te boosten? Dan hebben wij een
leuke stageplek voor jou! Ken of ben jij de persoon voor deze stage, laat het ons weten en solliciteer
nu! Je durft je te uiten en bent een kei in het delen van leuke, aantrekkelijke verhalen. Je bent een doener
en hebt een pro-actieve, creatieve werkhouding. Je bent helemaal thuis in bovengenoemde social media
kanalen en wil je je er in verdiepen mocht dat nodig zijn. Je hebt affiniteit met beeldende kunst/ kunst &
cultuur, interculturaliteit, inclusiviteit en communicatie. Een creatieve mind en duizendpoot die graag
mee helpt deze middelgrote kunstinstelling naar een next level te brengen. Communicatief vaardig in
woord en beeld en zelfstandig kan werken. Je vindt het niet erg om af en toe in de avonduren werkzaam
te zijn en op zaterdag, bijvoorbeeld bij openingen. Het is een pré als je uit Amsterdam Zuidoost komt of
hier woont.

Wat wij bieden:
 Je werkt met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en krijgt goede begeleiding alsook
een stagevergoeding.
 Een breed netwerk in het culturele veld, in Zuidoost en in de stad.
 Informeel, klein team met korte lijnen (laagdrempelig)
 Flexibel in werkdagen in combinatie met jouw studie

