The Hague Contemporary – Stagiair(e) Communicatie
Plaats: Den Haag| Omvang: 16 uur| Deadline: 01/9/2020 | Start: 30/9/2020

The Hague Contemporary is een jonge 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 Kunstmuseum, Museum
Beelden aan Zee, Nest, West Den Haag, Dürst Britt & Mayhew, 1646 en Page Not Found.
We bieden online en offline een overzicht van alle events en tentoonstellingen die je niet mag
missen.
Ter ondersteuning van de activiteiten van onze communicatiemedewerker is The Hague
Contemporary op zoek naar: een Stagiair(e) Communicatievoor 16 uur per week.
Je krijgt een kijkje in de keuken van onze 18 partnerinstellingen in Den Haag. We zijn een
kleine en informele organisatie waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.
We zoeken jou, een HBO/WO student in de richting van communicatie, mediastudies of
vergelijkbaar, met relevante kennis van social media, uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal, en aantoonbare affiniteit met hedendaagse beeldende kunst.
Woonachtig in Den Haag of omstreken is een pré.
Wat ga je bij ons doen?
● Je werkt mee aan het bijhouden en verder ontwikkelen van onze social media.
● Je werkt mee aan het onderhouden en verder ontwikkelen van onze website.
● Je leert diverse content te schrijven voor onze communicatie-uitingen.
● Je krijgt de ruimte om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor uitbreiding van onze
communicatie of het verbeteren van onze strategie.
● Je hebt contact met onze partners en bezoekt diverse openingen, tentoonstellingen en
publieksactiviteiten. Hierdoor leer je de Haagse kunstwereld op je duimpje kennen
Wat bieden wij jou?
● Stageperiode: drie tot zes maanden.
● Aanwezigheid: 1 tot 2 dagen per week.
● The Hague Contemporary heeft een stagevergoeding beschikbaar.
Heb je een opdracht vanuit je studie? We kijken graag samen naar de mogelijkheden.
Heb je interesse?
Je sollicitatiebrief met CV (als PDF) ontvangen we graag uiterlijk 1 september 2020, via
pr@thehaguecontemporary.nl, onder vermelding van ‘vacature Stagiair(e) Communicatie’.
Meer informatie over The Hague Contemporary vind je op www.thehaguecontemporary.nl.

