VACATURE

Stagiair(e) Marketing en communicatie – Kunsteducatie Walcheren (KEW)
Bedrijfsomschrijving:
Kunst en cultuur verwondert, ontroert, schuurt en verbindt. Vanuit die overtuiging draagt
KEW bij aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen. KEW gelooft dat kunst en cultuur een veelzijdigheid aan talenten stimuleert en
positief bijdraagt aan de competenties van het individu.
KEW heeft de ambitie om uit te groeien tot de creatieve spin in het web voor kunst- en
cultuureducatie op Walcheren – als flexibele netwerkorganisatie. We vertalen onze
expertise door het ontsluiten van aanbod, delen en verbinden van kennis, verdiepende
trainingen en prachtige projecten. We bieden vraaggerichte oplossingen. Wij vinden nieuwe
partners in de domeinen Welzijn en Zorg. Daarnaast verdiepen we de relatie met het
onderwijs om nog meer aan te sluiten bij hun doelstellingen.
Taakomschrijving:
KEW gaat komend jaar aan de slag met de ontwikkeling en lancering van een nieuw
platform voor kunst- en cultuurbeoefening. Om ons hierbij – en bij onze reguliere
communicatietaken - te ondersteunen zoeken wij een enthousiaste stagiair(e). De stage zal
o.a. omvatten: potentiële nieuwe partners in kaart brengen, mogelijkheden formuleren om
zichtbaarheid van (bestaande) projecten te vergroten (verbeteren van onze merknaam) en
praktisch aan de slag met onze communicatiekanalen en social media.
Wij zoeken:
-

Fulltime stagiair(e). Startdatum en duur in overleg.
HBO/WO niveau
Studierichting Communicatie, marketing, of een gerelateerd vakgebied
Affiniteit met kunst en cultuur
Kan goed zelfstandig werken
Proactieve houding, goede ideeën zijn altijd welkom

We bieden je een gevarieerde stageperiode in een platte, dynamische organisatie die volop
in beweging is. In overleg kan dit een werkervaringsstage of een onderzoeksstage zijn. Er is
een stagevergoeding beschikbaar.
Sollicitatieprocedure
Reageren vóór 11 december 2018. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Eveline Cleiren via 0118 420301/ecn@kewalcheren.nl) of Pam Verbeek 0118
420308/pvk@kewalcheren.nl. Je sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kun je per e-mail
aan hen richten.

