AimAtArt

STAGE
PROGRAM DESIGNER

Heb jij een passie voor kunst en een nieuwsgierigheid naar het bedrijfsleven? Ben jij op
zoek naar een stage waar je vanaf het begin verantwoordelijkheid krijgt en echt inhoudelijk
aan de slag gaat? Dan ben je bij AimAtArt aan het juist Adres!
OVER AIMATART
AimAtArt helpt bedrijven te vernieuwen. Dat doen we door kunst als katalysator in te
zetten en zo de verbeeldingskracht te activeren. Hierdoor gaan mensen de
verandering visualiseren en komen ze zelf in actie. Alleen maar creatieve types bij
AimAtArt? Zeker niet! De wetenschap is onze andere pijler. We werken samen met de
Universiteit van Amsterdam en bouwen onze trajecten en interventies op basis van de
laatste wetenschappelijke inzichten.

WAT GA JIJ DOEN TIJDENS DE STAGE?
Als Program Designer doe je research naar de nieuwste tentoonstellingen en actuele kunstenaars. Samen
met kleine projectteams werk je aan opdrachten voor onze klanten en heb je veel verantwoordelijkheden.
Daarnaast voorzie jij het team maandelijks van een dosis inspiratie door met nieuwe kunstwerken,
voorstellingen of andere culturele input te komen. Ook ga je geregeld mee naar opdrachten waar je
assisteert met de productie. Gedurende een stage bij AimAtArt verdiep jij je dus niet alleen in de
kunstwereld, maar slag je ook de brug naar het bedrijfsleven. Bovendien is er bij AimAtArt veel aandacht
voor jouw persoonlijke ontwikkeling!

JOUW PROFIEL
3e of 4e jaars student HBO of WO (diverse achtergronden zijn welkom:
kunstgeschiedenis, theater-, cultuur- of literatuurwetenschappen, kunstacademie
etc.
Je vindt het leuk om over kunst en cultuur te lezen en vooral te schrijven.
Je bent nauwkeurig en kritisch.
Je bent enthousiast creatief en leergierig!

WIJ BIEDEN JOU
Werken in hecht team | een mooi kantoor aan het Museumplein | uitdaging en creativiteit | inspirerende
teamuitjes en gezellige borrels (ook online) | vernieuwende perspectieven | een stagevergoeding |
uitgebreide en gezamelijke lunch op kantoor | doorgroeimogelijkheden.

SOLLICITATIEPROCES
Stuur jouw CV en een korte motivatie naar emily.devalk@aimatart.nl voor 10 januari. Heb je vragen over de
stage neem dan ook contact op met Emily, door haar te mailen of te bellen op 0645144509. Op basis van
jouw CV en motivatie maken we kort telefonisch kennis. Daarna zullen wij je uitnodigen voor ene gesprek
waarvoor je een creatieve opdracht ter voorbereiding krijgt. Na dit gesprek laten wij jou z.s.m. horen of je
bent aangenomen.

PERIODE
Deze stage start begin september voor een periode van 5 maanden voor minimaal 3 dagen per week.

