Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. We brengen
inzicht, verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met
tentoonstellingen, evenementen, publicaties en andere publieksproducten, zowel in onze
musea als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en
kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.
Jaarlijks ontvangen we op onze vaste locaties aan de Kalverstraat, Herengracht en aan de
Amstel circa 500.000 bezoekers. In de nabije toekomst zal het museum ook op andere plekken
steeds zichtbaarder zijn.
De fotoafdeling van het Amsterdam Museum verzorgt onder meer de objectfotografie van de
museumcollectie, reportagefotografie van events, fotografie voor publicitaire doeleinden,
locatiefotografie zowel binnen als buiten, (groeps)portretfoto´s en het bewerken en afgeleiden
maken van beelden voor de beeldserver. Ook wordt onderzoek gedaan naar de inzet van
nieuwe middelen (bijvoorbeeld 360 graden fotografie) voor website- en tentoonstellingsgebruik.
Vanaf februari 2020 zijn wij op zoek naar
stagiair fotografie
24 uur per week
voor de periode van 6 maanden

Volg je een studie fotografie, ben je handig met Photoshop en wil je ervaring opdoen met
museumfotografie, reageer dan op deze advertentie.
Inhoud van de functie
Onder begeleiding van de vaste fotograaf van het museum houd je je bezig met allerlei voorkomende
werkzaamheden op het gebied van fotografie en beeldbewerking. Per project is er vooraf meestal
overleg met de desbetreffende afdeling over de inhoud en stijl van de fotografie. We werken digitaal;
volgens de laatste norm van Colormanagement en volgens de laatste digitale ontwikkelingen.
De stagewerkzaamheden bestaan uit:





Het assisteren van de fotograaf;
Het zelfstandig leren fotograferen van diverse projecten objectfotografie;
Het bewerken in Photoshop van reeds gefotografeerde projecten;
Het zelfstandig leren uitwerken en fotograferen van projecten reportage of portret fotografie.

Wij zoeken een kandidaat met…
Een bijna afgeronde opleiding fotografie en een grote affiniteit met Amsterdam, kunst en
geschiedenis. Je kunt goed zelfstandig werken en je bent enthousiast, leergierig en creatief. Je vindt
het niet erg om af en toe in de avonduren te werken (om te fotograferen bij openingen of andere
speciale activiteiten) en denkt graag mee over creatieve oplossingen en invalshoeken.

Wij bieden…
Een leerzame en inspirerende werkplek in het bruisende hart van de stad in ons museum aan de
Kalverstraat. Ook werk je regelmatig in het Collectiecentrum in Amsterdam Noord, de ‘schatkamer’
van de collectie van de stad Amsterdam. Het museum voorziet daarbij in een professionele
begeleiding voor het behalen van je stagedoelen.
Op basis van een werkweek van 32 uur bieden wij een stagevergoeding van € 391,- aan hbo
studenten en € 291,- aan mbo-studenten en een onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie contact op met Monique Vermeulen, fotograaf, e-mail:
m.vermeulen@amsterdammuseum.nl.

Het Amsterdam Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte
biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten
te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het
personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar
aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

