Kunstlink Flevoland zoekt een

Stagiair(e) KUNSTBENDE FLEVOLAND
Ben jij iemand:

•
•
•
•
•
•
•
•

Met een creatieve geest;
Met affiniteit voor creatieve disciplines, evenals het organiseren van evenementen en/of marketing;
Met ervaring in het maken van online content (Tiktok, Instagram);
Die beschikbaar is vanaf september 2022, voor minimaal 3 dagen per week;
Die soms een extra uurtje werken in de avond of weekend geen probleem vindt;
Die zowel zelfstandig als in een team kan werken;
Met een rijbewijs B (pré);
Die in het laatste jaar zit van een relevante mbo 4 of hbo-opleiding (bijvoorbeeld Marketing en
Communicatie, Leisure Management, Media en Entertainment Management, Event Management);

En wil jij:
•
•
•
•
•

Zowel voor als achter de camera staan;
Onze supertoffe activiteiten van dichtbij bedenken, meemaken en vastleggen;
Een stage waarin eigen input leveren centraal staat;
Een informele en inspirerende werkomgeving;
Samen met ons team input leveren aan nieuwe content, van concept tot uitvoering?

Lees dan snel verder!
Wij hebben een supertoffe plek voor een stagiair die samen met ons zijn/haar creatieve geest en kennis in wil
zetten voor Kunstbende Flevoland. Je ondersteund, helpt en bedenkt samen met een klein team toffe
activiteiten voor jong creatief talent uit de provincie. De stage is zeer gevarieerd, zo app je met deelnemers,
enthousiasmeert je scholen en help je artiesten met het de voorbereiding van hun act. Geen dag is hetzelfde bij
Kunstbende!
Wie zijn wij:
Kunstbende is een netwerkorganisatie die jong creatief talent ontdekt, ontwikkelt en exposeert. Met de
wedstrijd Kunstbende worden jongeren op vroege leeftijd gestimuleerd eigen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Meer informatie op www.kunstbende.nl.
Iedere provincie in Nederland heeft haar eigen regionale Kunstbende kantoor. Kunstbende Flevoland wordt als
project uitgevoerd door Kunstlink Flevoland. Kunstlink versterkt en verbindt kunstmakend Flevoland. Kunstlink is
er voor iedereen die kunst maakt, beoefent of organiseert. Meer informatie op www.kunstlinkflevoland.nl.
Interesse?
Wil jij een ontzettend leuke functie met veel ruimte voor ontwikkeling, wat je naar toffe plekken brengt met als
uitvalsbasis het unieke gebouw de Kubus in Lelystad, en waar je samenwerkt met een heel tof klein team? Stuur
dan je CV en portfolio voor 1 juli 2022 naar tamarah@kunstlinkflevoland.nl. Hopelijk tot snel!

