Vacature Stagiair(e) Programmering
voor 32 uur per week
Eén stagiair(e) voor de periode half augustus tot en met eind februari 2018
Eén stagiair(e) voor de periode begin februari 2018 tot aan de zomervakantie
Felix Meritis | Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Compagnietheater
Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater zijn vier ‘huizen’ met elk een
eigen identiteit, oorsprong en plaats in Amsterdam, verenigd in Amerpodia B.V. Amerpodia heeft de
ambitie om deze vier ‘huizen’ verder uit te bouwen tot toonaangevende centra waar kunst, debat
en zingeving samenkomen. Waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan,
zowel op Amsterdams als op nationaal niveau.
Onze programmering ontstaat vanuit een nieuwsgierige betrokkenheid bij de wereld, die ervan
uitgaat dat deze niet af is maar altijd humaner en eerlijker kan voor meer mensen. Met een open
houding treden zij maatschappelijke en levensvragen tegemoet en maken daarbij gebruik van kennis
en inzichten uit de filosofie en spiritualiteit, politiek en economie, film, poëzie en literatuur.
Programma’s worden gemaakt door de eigen redactie en in samenwerking met partners.
Je krijgt de kans om werkervaring als programmamaker op te doen. Je leert alle facetten van het
maakproces kennen: van onderwerpkeuze via research en redactionele voorbereiding tot en met
productie tijdens het programma zelf. Hierbij werk je nauw samen met collega’s van marketing en
communicatie, productie, techniek en horeca en natuurlijk met gasten en moderatoren. Je wordt
hierin begeleid door één van de programmacoördinatoren.
Wat ga je doen?:
•

je onderzoekt mogelijke onderwerpen en interessante invalshoeken

•

je zoekt samenwerkingspartners en selecteert relevante gasten en moderators

•

je bedenkt originele en ondersteunende programmavormen en aankleding

•

je schrijft programmaplannen en denkt mee over (online) marketing

•

je maakt draaiboeken en draagt over aan de productieleider

•

je assisteert de productie in de uitvoering en ondersteunt het team in de algemene bedrijfsvoering

Wie zoeken wij?:
•

je volgt een relevante HBO of WO-opleiding

•

je bent nieuwsgierig, breed geïnteresseerd en maatschappelijk betrokken

•

je bent analytisch sterk en hebt een open maar kritische en journalistieke houding

•

je beweegt je graag door het Amsterdamse culturele en maatschappelijke veld

•

je toont initiatief, werkt zelfstanding en bent een doorzetter

•

je bent flexibel en bereid ‘s avonds en in het weekend te werken

•

je schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels

Wij bieden:
•

een afwisselend en inhoudelijk uitdagend leertraject

•

deel uitmaken van een jong en enthousiast team

•

mooie werkplekken in het centrum van Amsterdam

•

een stagevergoeding van € 320 per maand en toegang tot al onze programma’s

Interesse in de stage voor de periode van half augustus tot eind februari 2018?
Mail jouw motivatie en CV voor 1 juli naar Herman Meijer via Herman.Meijer@amerpodia.nl.
Voor vragen kun je bellen naar 020-5891680.
Interesse in de stage voor de periode van begin februari 2018 tot aan de zomervakantie?
Mail jouw motivatie en CV voor 31 december naar Herman Meijer via Herman.Meijer@amerpodia.nl.
Voor vragen kun je bellen naar 020-5891680.
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