WOW ZOEKT STAGIAIR(E) PR & COMMUNICATIE
Wie zijn wij?
WOW Amsterdam is een spannende culturele hotspot in Amsterdam West, ondergebracht in
een oud HTS-complex uit de jaren zestig. WOW combineert een hostel met vijftig studio’s
voor Artists in Residence: net afgestudeerd talent van de Amsterdamse kunstopleidingen.
Hieronder zijn beeldend kunstenaars, fotografen, grafisch vormgevers, modeontwerpers,
musici, dansers en theatermakers, afkomstig van kunstopleidingen als de Gerrit Rietveld
Academie en het Sandberg Instituut, maar ook van de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten, het Conservatorium en het Amsterdam Fashion Institute (AMFI).
WOW biedt een platform voor jong talent, vóór en met haar tijdelijke bewoners, en draagt dit
met een dynamisch cultureel publieksprogramma uit. Er worden exposities, muziekavonden,
filmavonden, markten en artistieke clubs voor kinderen uit de buurt georganiseerd. WOW wil
een bruisende plek in de stad zijn; een plek die openstaat voor frisse creatieve denkers en
doeners, waar jong en gevestigd talent elkaar ontmoet en inspireert.
Functieomschrijving
WOW houdt via veel kanalen contact met haar bezoekers en andere geïnteresseerden.
Engels speelt hierin de hoofdrol, maar Nederlands is natuurlijk ook erg belangrijk. Als
stagiair(e) PR & Communicatie ondersteun je het Team Programmering van WOW in het
uitrollen van perscampagnes voor onze evenementen, tentoonstellingen, shows en andere
leuke activiteiten. Ook beheer je social media en schrijf je mee aan onze nieuwsbrief.
Daarnaast komt er via de vijftig Artists in Residence ook veel nieuws binnen dat we graag
met de buitenwereld willen delen. Dit alles onder directe begeleiding van een
projectmanager.
Daarnaast zijn we benieuwd naar hoe WOW nog beter kan communiceren met haar publiek.
Onderdeel van je stage is ook om onderzoek te doen naar de verschillende doelgroepen,
verschillende (nieuwe) kanalen en een advies uit te brengen tegen het einde van de
stageperiode.
Werkzaamheden
−
−
−

Je helpt bij het schrijven van persberichten, benadert de pers en belt na;
Je zit bovenop social media, creëert content en coördineert de kanalen onderling;
Je houdt nieuwtjes bij van de Artists in Residence en brengt deze naar buiten;

−
−
−
−
−

Af en toe schrijf je een interview met een kunstenaar in het gebouw;
Je bereidt samen met je collega’s de maandelijkse nieuwsbrief voor;
Je houdt de website bij;
Je ondersteunt bij de productie van flyers, posters en ons kwartaalprogramma;
Je ondersteunt bij de productie van evenementen.

Wat vragen we?
−
−
−
−
−
−
−
−

Je schrijft goed en prettig leesbaar Engels en Nederlands;
Je bent breed geïnteresseerd in kunst en cultuur en bent op de hoogte;
Je vindt het leuk om strategisch na te denken over hoe je doelgroepen bereikt;
Je benadert redacties actief en vindt het leuk om relaties aan te gaan met de pers;
Je bent enthousiast, neemt verantwoordelijkheid voor je werk en leert graag;
Je bent bereid om af en toe ’s avonds te werken tijdens evenementen en te helpen bij
de productie hiervan;
Je hebt een eigen laptop;
Je bent minimaal drie dagen in de week beschikbaar voor een minimale periode van
vijf maanden.

Wat bieden we?
−
−
−

Een informele en stimulerende werkomgeving in een fantastisch gebouw vol
kunstenaars van over de hele wereld en een enthousiast team;
Een hoop eigen verantwoordelijkheid;
Stagevergoeding in overleg.

Wil je bij ons aan de slag? Stuur je motivatie en cv naar Michela Trovato Giancardillo,
michela@wow-amsterdam.nl.
Contact
Wiltzanghlaan 60
1061 HC Amsterdam
(+31) 20 705 94 00
info@wow-amsterdam.nl
www.wow-amsterdam.nl
Facebook / Twitter / Instagram
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op de website van WOW.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

