Stage lopen bij de Oude Kerk betekent meelopen én meewerken in een inspirerende omgeving waar
geen dag hetzelfde is. In het oudste gebouw van de stad komen erfgoed, hedendaagse kunst en
muziek samen. De Oude Kerk is zowel een monumentale plek waar een belangrijk deel van de
Amsterdamse historie zijn sporen heeft nagelaten én waar hedendaagse kunst een relatie aangaat
met de historische omgeving.
Wij zijn vanaf half februari/maart op zoek naar een:
Stagiair(e) Marketing & Communicatie
24 - 36 uur
Marketing & Communicatie
Het Marketing & Communicatie team is verantwoordelijk voor de publiciteit, on- en offline
marketingcampagnes, het ontwikkelen van alle digitale en printcommunicatiemiddelen ten behoeve
van publiekswerving, (publieks)onderzoek en rapportages. De afdeling onderhoudt ook contacten met
de media en draagt zorg voor participatie in evenementen zoals Museumnacht. Je werkt nauw samen
met verschillende collega’s, waaronder de creative producer, curatoren en publieksmedewerkers en
externe bureaus voor vormgeving, campagnes, fotografie en filmmateriaal, enz.
Doel van de stage
Als je komt stage lopen bij de Oude Kerk geef je ondersteuning bij alle marketing- en
communicatiewerkzaamheden: je bent aanwezig bij vergaderingen, werkt zelfstandig aan opdrachten
en je voert praktische werkzaamheden uit. Tijdens je stage maak je kennis met strategische en
creatieve processen. Samen bouwen we aan een sterker merk en meer zichtbaarheid.
Wat ga je doen?
Op het gebied van marketing & communicatie:
• meehelpen met uitvoeren van activiteiten uit het marketingplan en de promotie rondom
tentoonstellingen;
• schrijven en uitvoeren van communicatie- en mediaplanning;
• ondersteunen van online activiteiten zoals de website en social media kanalen en enieuwsbrieven;
• verschillende inventarisaties uitvoeren van mogelijke marketingcommunicatie optimalisaties,
zoals voor social media kanalen, SEO, SEA en de website;
• uitwerken optimalisatiemogelijkheden van bestaande toeristpromoties.
Op het gebied van publiciteit (pers/pr):
• ondersteunen in de behandeling van pers- en beeldaanvragen;
• verzamelen, bewerken en verspreiden van beeldmateriaal;
• bijhouden pers- en mediaoverzicht en publicaties over programma’s en tentoonstellingen en
rapportages maken.
Overige ondersteunende werkzaamheden:
• ondersteuning – en begeleiding bij onder andere film – en fotografieverzoeken en
evenementen, zoals ondersteuning bij de productionele uitvoering en bemannen gastenbalie;
• diverse (ondersteunende) werkzaamheden op gebied van tentoonstellingen, campagnes en
corporate communicatie.
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Wie ben jij? Jij…
• volgt een HBO opleiding op gebied van Marketing en/of Communicatie;
• hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, uitstekende mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
• beheerst de relevante computerprogramma’s, met name MS Office (Outlook, Word en Excel);
• hebt affiniteit met (hedendaagse) kunst, erfgoed en de culturele sector;
• vindt het leuk om werkervaring op te doen binnen een kleine organisatie;
• hebt kennis van online marketing (SEO/SEA en bij voorkeur emailmarketing), content creatie,
social media en markt- en doelgroeponderzoek;
• kunt resultaatgericht en zelfstandig werken;
• bent accuraat, stressbestendig, flexibel en bereid af en toe in de avonduren of in het weekend
te werken (bij openingen, evenementen);
• bent leergierig, enthousiast, creatief en proactief.
Wat bieden wij?
• Oude Kerk biedt een stageplek vanaf september voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per
week voor minimaal 4 maanden;
• de stagevergoeding bedraagt € 250,- bruto op basis van 36 uur per week (inclusief
reiskosten);
• een stage bij de Oude Kerk is afwisselend, leerzaam en uitdagend;
• je wordt dagelijks begeleid door een vaste medewerker van de Oude Kerk.
Overige informatie:
Oude Kerk, oudekerksplein 23, Amsterdam.
www.oudekerk.nl
Interesse?
Wil je ervaring op doen en ben je geïnteresseerd in deze stage? Stuur dan je motivatiebrief en cv zo
snel mogelijk naar: sinja@oudekerk.nl. Voor meer informatie bel naar: 020 625 8284.

2

