Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) wil zijn liefde voor architectuur delen met professionals,
bezoekers en bewoners. In huis toont Arcam de rijke variatie van architectuur die de stad heeft gemaakt
tot wat ze is. Arcam organiseert tentoonstellingen, lezingen en debatten op de plek waar het actueel is,
agendeert en initieert onderzoek- en ontwerpstudio's om bij te dragen aan de toekomst van de stad.
Architectuurcentrum Amsterdam op zoek naar een:

Stagiair(e) Marketing en Communicatie
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) ter ondersteuning van het Hoofd
Communicatie. In je bezigheden richt je je met name op het (online) bereiken van de toerist en de
Amsterdammer.
We zoeken een student met een relevante HBO- of universitaire opleiding op het gebied van
Communicatie óf kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies, sociale geografie,
planologie, Reinwardt Academie en culturele studies met aantoonbare interesse in communicatie en
marketing.

Periode
Indien mogelijk per direct of in overleg
Minimaal 3 maanden
3 tot 4 dagen per week, in overleg

Werkzaamheden





Mede-opstellen en –uitvoeren van een (online) marketing- en communicatieplan voor het bereiken
van:
A: De Amsterdammer voor onze tentoonstellingen en evenementen in het algemeen en in het
bijzonder nieuwe donateurs voor de crowdfundingcampagne voor de toekomstige
stadsmaquette.
B: Het bereiken van de toerist voor ons informatiecentrum in het algemeen en in het bijzonder
voor onze Engelstalige wekelijkse Amsterdamse Architectuurspoedcursus en -tour.
Ondersteuning van het Hoofd Communicatie bij dagelijkse werkzaamheden zoals het opstellen
van nieuwsbrieven en persberichten en de content bepalen voor onze websites en social
mediakanalen.
Optimalisatie van de websites (SEO) en monitoren van behaalde online resultaten.



Algemene kantoorwerkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

Profiel
Je bent een communicatief vaardige student met HBO of academisch werk- en denkniveau. Je bent goed
in staat zelfstandig te werken. Je weet je weg met online marketing. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en
nauwkeurig. Daarnaast beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in
Nederlands en Engels. Bij voorkeur heb je kennis van Adobe inDesign en Photoshop.

Wat bieden wij?
Bij Architectuurcentrum Amsterdam zijn stagiair(e)s volwaardig lid van het team en draaien dan ook mee
op kantoor en bij de diverse projecten. We bieden je een dynamische en jonge werkomgeving, waarin
veel ruimte is voor eigen initiatief. Je ontdekt het marketing- en communicatievak in de culturele sector.
De werkzaamheden zijn zeer divers en je werkt samen met alle afdelingen, waardoor je veel competenties
kunt opdoen. In het opvallende gebouw aan de Prins Hendrikkade 600 – tussen NEMO en het
Scheepvaartmuseum, werk je met een team van 7 vaste medewerkers en 2 stagiairs in het hartje van
Amsterdam met een prachtig uitzicht op het Oosterdok. Arcam biedt een marktconforme
stagevergoeding.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw motivatie met CV op naar Architectuurcentrum Amsterdam, Femke Gerritsma,
femke@arcam.nl (ook voor meer informatie), tel. 020 620 48 78.

2017 bij ons binnen te zijn.

