The Hague Contemporary – Stagiair(e) Communicatie
Plaats: Den Haag | Omvang: 16 uur | Start: Per direct

The Hague Contemporary is een nieuwe organisatie die zich inzet voor het
verbinden en zichtbaar maken van het hedendaagse kunst aanbod in Den Haag. We
werken hiervoor samen met uiteenlopende instituten en galeries, waaronder het
Gemeentemuseum, Museum Beelden aan Zee, Nest, West Den Haag, Dürst Britt &
Mayhew, 1646 en Parts Project. We brengen regelmatig een gedrukte agenda uit
met een overzicht van de beste actuele kunst in de stad. Daarnaast bieden wij
online met onze website en Facebookpagina een overzicht van alle events en
tentoonstellingen die je niet mag missen.
Ter ondersteuning van de activiteiten van de communicatiemedewerker is The
Hague Contemporary op zoek naar een Stagiair(e) Communicatie voor 16 uur per
week. Als Stagiair(e) Communicatie werk je mee aan het realiseren van
persaandacht, het schrijven van zowel Engels- als Nederlandstalige teksten voor
onze on- en offline communicatie en de logistiek rondom onze diverse uitingen. Je
hebt contact met vormgevers, partners en pers, en leert de Haagse kunstwereld op
je duimpje kennen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die nog volop in
ontwikkeling is en waar jouw input gewaardeerd en toegepast wordt.
Wat ga je doen?
Je werkt parttime in een klein team en bent onder andere verantwoordelijk voor:
• Het bijhouden en verder ontwikkelen van onze social media.
• Het onderhouden en verder ontwikkelen van onze website.
• Het schrijven van content voor onze communicatie-uitingen.
• Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van de communicatie.
• Het begeleiden van ontwerper en drukker van onze papieren agenda.
• Het onderhouden en registreren van contact met de pers.
Wie zoeken we?
Wij zoeken een ambitieuze stagiair(e) die voldoet aan het volgende profiel:
• HBO/WO student in de richting van communicatie of vergelijkbaar, of in de
richting van kunst en cultuur met een sterke interesse voor communicatie.
• Affiniteit met de kunst en cultuur sector.
• Goede sociale vaardigheden.
• Stressbestendig en weet van aanpakken.
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Georganiseerd en praktisch ingesteld.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Beschikbaarheid voor 3-6 maanden.
Woonachtig in Den Haag of omstreken is een pré.

Heb je een opdracht vanuit je studie? We kijken graag samen naar de
mogelijkheden.
Reiskosten kunnen tot maximaal 14,- € per dag worden vergoed.
Interesse?
Ben jij de stagiair(e) die wij zoeken? Dan ontvangen we jouw sollicitatiebrief met
CV (als PDF) via director@thehaguecontemporary.nl, onder vermelding van
‘vacature Stagiair(e) Communicatie’. Voor vragen over de stage kun je contact
opnemen met Adelheid Smit via voornoemd e-mailadres. Meer informatie over
The Hague Contemporary vind je op www.thehaguecontemporary.nl.

