
 
 Kunstlink Flevoland zoekt een:  
 

Stagiair(e) webredactie & social media  
 
Ben jij op zoek naar een leuke stage en is kunst en cultuur je ding? Dan is Kunstlink Flevoland op zoek 
naar jou. Je werkt in een klein team, onder leiding van de communicatieadviseur die samen met jou kijkt 
naar de ideale invulling van de stage.  
 
Omvang: Het aantal uren in de week bepalen we in overleg met jou. Wij zijn flexibel.  
Periode: De lengte van je stage bepalen we in overleg. Een half jaar of een jaarstage is beide mogelijk.  
Startdatum: de stage start per september 2022. Je eerste stagedag bepalen we in overleg.  
 
Over Kunstlink Flevoland  
Kunstlink Flevoland versterkt en verbindt kunstmakend Flevoland met advies, kennis, netwerken en 
(bovenlokale) innovatie. We zijn er voor iedereen die kunst maakt, beoefent of organiseert in Flevoland. 
Kunstlink is actief in het domein van de amateurkunst, maar ook in de buitenschoolse cultuureducatie, 
talentontwikkeling en het sociaal domein. Kunstlink werkt in opdracht van de provincie Flevoland en is 
onderdeel van Stichting de Kubus in Lelystad. Meer informatie op www.kunstlinkflevoland.nl.  
 
We zoeken een stagiair(e) met:  

• Een opleiding in journalistiek, communicatie, marketing of multimediadesign op mbo 4 of hbo-
niveau (3e of 4e jaar);  

• Veel interesse in kunst en cultuur;  

• Uitgebreide kennis van social media;  

• Een zelfstandige en zorgvuldige werkhouding, je pakt snel dingen op en maakt ze eigen;  

• Sterk in timemanagement en planning;  

• IJzersterke mondelinge, schriftelijke én sociale vaardigheden;  

• Overtuigingskracht: je vindt het leuk om te bellen met relaties en pers;  

• Kennis van Wordpress, MailChimp en Adobe software.  

• Handig in het maken van foto’s is een pre.  
 
Wat ga je doen?  

• Helpen bij het onderzoeken en inrichten van een provinciaal platform voor kunstmakend 
Flevoland;  

• Een sociaal media plan ontwikkelen en implementeren;  

• Websites, LinkedIn en nieuwsbrieven beheren;  

• Jonge Flevolandse talenten en interessante verenigingen interviewen;  

• Nieuwsitems en persberichten maken;  

• Verslaglegging verzorgen bij evenementen;  

• Helpen bij vakinhoudelijke vragen van collega’s.  
 
Wat bieden wij?  

• Een uitdagende stage die goed wordt afgestemd op jouw leerdoelen.  

• Je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng.  

• Kansen om je netwerk flink uit te breiden in deze wereld.  

http://www.kunstlinkflevoland.nl/


• Je komt te werken in een klein team met een informele werksfeer in het monumentale pand 
Kubus in Lelystad. Hier barst het van de creativiteit.  

• De stagevergoeding is 150 euro per maand.  

 
Interesse?  
Stuur voor 27 juni jouw motivatiebrief en CV naar remko@kunstlinkflevoland.nl, t.a.v. Remko Willems, 
programmamanager Kunstlink Flevoland. Vermeld waar je de vacature gevonden hebt. Heb je vragen? 
Neem dan contact op met Remko via de mail of bel 0642394356.  
 
Bij Kunstlink werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur, waarin iedereen zich 

welkom en thuis voelt. We zien je talent als basis en diversiteit als kracht. We nodigen dan ook iedereen 

uit om te solliciteren. 


