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,
locaties van partners, en online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en
kennisdeling staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zoeken een enthousiaste

stagiair(e) evenementen en activiteiten
voor de afdeling Commerciële Zaken

De afdeling Commerciële Zaken van het Amsterdam Museum verzorgt het commercieel beleid en de
uitvoering ervan voor vier locaties van het Amsterdam Museum: de hoofdlocatie aan de Kalverstraat,
museum Willet-Holthuysen, het Cromhouthuis en de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw.
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het werven van externe financiering voor projecten,
relatiebeheer, het organiseren van relatieontvangsten en evenementen, zaalverhuur en de publieksservice.
Werkzaamheden
Als stagiair(e) evenementen en activiteiten denk en werk je mee met de ontwikkeling en uitvoering van de
activiteiten, die georganiseerd worden om jong en oud publiek te verleiden om naar het museum te komen.
Je maakt deelt uit van een grote afdeling en werkt nauw samen met verschillende collega’s zowel binnen als
buiten het museum.
Als je tijdens je studie een periode wil meelopen met een dynamisch museum midden in het centrum van
Amsterdam, dan is dit de stageplek voor jou!
Wij zoeken
Een enthousiaste en gemotiveerde HBO student (marketing en communicatie/ CMV/ Leisure & event
management) met gevoel voor communicatie en organiseren. Wij zien graag dat je zelfstandig kunt werken,
pro-actief, flexibel en creatief bent, een vlotte pen hebt en de Nederlandse- en Engelse taal in woord en
geschrift goed beheerst. Onze voorkeur gaat uit naar een stagiair woonachtig in de regio Amsterdam en met
een flexibele inzetbaarheid.
Wij bieden…
Een afwisselend stageplek met veel zelfstandigheid waar ruimte is om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te
doen. Aanvang van de stage is in overleg voor een periode van zes maanden, waarbij je 4 dagen per week
als stagiair werkzaam bent. Wij zoeken bij voorkeur iemand van april tot en met september. Andere perioden
zijn bespreekbaar. Je ontvangt een ruime stagevergoeding, afhankelijk van je leeftijd en opleiding. Om bij
ons stage te lopen moet je studerend zijn en in geschreven staan bij een onderwijsinstelling.
Heb je belangstelling?
Wil je in aanmerking komen voor deze stage bij het Amsterdam Museum? Stuur dan je motivatie
en curriculum vitae naar Lisa Slagt via l.slagt@amsterdammuseum.nl.
Het Amsterdam Museum heeft zich ten doel gesteld om als organisatie een afspiegeling van de
maatschappij te zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen
ons team versterkt.

