Gezocht: stagiair(e) op de afdeling Fondsenwerving & Sponsoring van het
Amsterdam Museum
HBO/WO niveau
Minimaal 24 uur per week
Ingang: in overleg
Duur: 4-5 maanden (in overleg)
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. In onze
permanente tentoonstelling Amsterdam DNA geven we je in korte tijd een boeiend overzicht
van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast zijn er regelmatig tijdelijke
tentoonstellingen, rondleidingen en evenementen. Het museum beheert bovendien een groot
deel van de collectie van de stad Amsterdam, waartoe ook Rembrandts Nachtwacht behoort.
De afdeling Fondsenwerving & Sponsoring van het Amsterdam Museum is op zoek naar een
enthousiaste, zakelijk ingestelde, representatieve stagiair(e) die het team voor een periode van 4 tot 5
maanden komt versterken. Het team Fondsenwerving & Sponsoring is verantwoordelijk voor het
werven van externe financiering voor projecten, relatiebeheer met (potentiële) donateurs en
sponsoren, het organiseren van relatieontvangsten, en het organiseren van andere fondsenwervende
activiteiten.
Het team Fondsenwerving & Sponsoring bestaat uit drie medewerkers. Als stagiair(e) ondersteun je
de gehele afdeling. Tijdens de stageperiode zal het accent daarnaast liggen op een afgebakend
project/opdracht binnen het team.
Functie-inhoud
• Ondersteunen in opzet en uitvoering van fondsenaanvragen, sponsorproposities en andere
fondsenwervende activiteiten
• Ondersteuning bij relatieontvangsten en bijeenkomsten
• Secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de afdeling
• Bijhouden van het relatiebeheersysteem van de diverse genootschappen
• Onderzoek doen naar en het in kaart brengen van mogelijkheden voor sponsor- en
fondsenwerving voor de toekomstplannen van het museum (private donors en corporate
sponsors)
Wij vragen:
• HBO/WO werk- en denkniveau (bijv. masterstudent of bachelorstudent in laatste studiejaar in
de studierichtingen marketing & communicatie, bedrijfskunde, communicatiewetenschappen,
(kunst)geschiedenis of museologie)
• Uitstekende sociale en representatieve vaardigheden
• Een vlotte pen
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relaties
• Goede beheersing van diverse softwarepakketten (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
• Zelfstandige, onafhankelijke en proactieve werkhouding, flexibiliteit en accuratesse
• Discreet met vertrouwelijke informatie
• Affiniteit met de culturele sector
• Flexibele beschikbaarheid gedurende evenementen buiten reguliere werktijden
Wij bieden:
Een dynamische werkplek met veel zelfstandigheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen en ervaring op
te doen. Aanvang van de stage is in overleg voor een periode van ongeveer 4 tot 5 maanden, waarbij
je minimaal 24 uur per week als stagiair werkzaam bent. Je ontvangt een ruime stagevergoeding,
afhankelijk van je leeftijd en opleidingsniveau.
Solliciteren?
Wil je in aanmerking komen voor deze stage bij het Amsterdam Museum? Stuur dan je motivatie en
curriculum vitae vóór 8 augustus naar Rixt Wieringa via R.Wieringa@amsterdammuseum.nl.

