Het Amsterdam Museum is de schatkamer van de stad: duizenden kunstwerken en voorwerpen
vertellen samen het verhaal van Amsterdam. In samenwerking met hedendaagse makers en
inwoners van de stad reflecteren we op ons gezamenlijk erfgoed, en creëren we het erfgoed van de
toekomst. Dit doen we met onze tentoonstellingen, publicaties, samenwerkingen en
publieksprogramma’s. Projecten als Refresh Amsterdam, Collecting the City en Corona in de Stad
tonen hoe het Amsterdam Museum op vernieuwende wijze haar rol als stadsmuseum invult.
Wij zoeken een enthousiaste

stagiair evenementen en activiteiten
(m/v/x)
februari 2021 – juli 2021
Werkzaamheden
Als stagiair 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.
Binnen ons museum zal je je bijvoorbeeld bezig houden met de productie van de talkshow AM LIVE,
verschillende lezingen, symposia en tentoonstellingsopeningen. Je maakt deelt uit van een groot team 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…
Ben je enthousiast om als stagiair productie aan de slag te gaan en voldoe je aan de onderstaande eisen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je volgt een HBO opleiding.
Je beschikt over organisatorische vaardigheden en hebt kennis van wat er komt kijken bij het
opzetten van een evenement. In nauw overleg met jou worden je leerdoelen bepaalt en ben je in staat om
zelfstandig taken uit te voeren.
Je kunt goed schrijven en spreken in het Nederlands en Engels. Hierdoor ben je in staat te
communiceren met verschillende (internationale) collega’s en partners.
Je bent creatief en flexibel zijn, waardoor je snel kunt reageren op veranderende omstandigheden. Je
bent in staat je snel aan te passen en bedenkt nieuwe ideeën om de wensen van verschillende partners zo
goed mogelijk waar te blijven maken.
Je bent (in overleg) flexibel inzetbaar en in staat om op locatie in Amsterdam aanwezig te zijn. Naast
de voorbereidende taken dien je als stagiair productie ook aanwezig te zijn om productionele taken uit te
voeren tijdens een evenement. Aangezien deze nooit op vaste dagen zijn kunnen de werktijden en -dagen
hierdoor wisselen. Je bent in staat hierin mee te bewegen.
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 3 dagen per week
als stagiair werkzaam bent. De stage loopt van februari tot en met juli. De specifieke periode, data en
werkdagen zijn bespreekbaar. We bieden een passende stagevergoeding, afgestemd op de
personeelsregelingen gemeente Amsterdam. Om bij ons stage te lopen moet je studerend zijn en
ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.
Zo solliciteer je…
Ben je geïnteresseerd in deze stageplek? Beantwoord de onderstaande vragen en stuur je antwoorden
uiterlijk 24 januari naar publieksprogramma@amsterdammuseum.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie stagiair
evenementen en activiteiten’. Het is niet nodig om een motivatiebrief en cv mee te sturen.
Gebruik maximaal 300 woorden voor het beantwoorden van elke vraag.

1. Wat motiveert je om op deze functie bij het Amsterdam Museum te solliciteren?
2. Je organisatorische vaardigheden staan centraal in deze stagefunctie. Deze vaardigheden kunnen op
verschillende momenten van pas komen. Beschrijf een situatie of gelegenheid waarin je je organisatorische
vaardigheden hebt kunnen toepassen. Welke van je kwaliteiten kwamen hierin naar boven?
3. Door veranderende omstandigheden gebeurt het regelmatig dat op het laatste moment dingen voor een
programma gewijzigd moeten worden. We vinden het daarom belangrijk dat je flexibel kunt zijn en je je
werkzaamheden tijdig kunt aanpassen naar wat er in de nieuwe situatie nodig is. Beschrijf een voorbeeld van
een situatie waarin je je op korte termijn hebt moeten aanpassen. Hoe heb je hierin gehandeld? Waarin
toonde je je flexibiliteit in deze situatie?
Graag ontvangen we naast jouw antwoorden:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je contact opnemen met Lisa Slagt
(l.slagt@amsterdammuseum.nl).

