Media & Communicatie stagiairs
gezocht!
DELEN
The Beach zoekt aanpakkers die affiniteit hebben met sociaal en duurzaam
ontwerpen. The Beach is een sustainist design lab gevestigd in Amsterdam
Nieuw-West. We ontwerpen voor sociale innovatie ingebed in de (lokale) praktijk
en ontwikkelen nieuwe sociale en duurzame ontwerpprocessen.

Communicatie & Media stagiair
Je hebt interesse in cultuur en mensen en je wil jouw ideeën voor
communicatie & media inbrengen. Je levert een actieve bijdrage aan
communicatie rond evenementen, workshops en activiteiten en deelt berichten
op verschillende (online) kanalen. Je bent in staat mensen te betrekken bij
projecten en helder te communiceren.
We zijn op zoek naar een stagiair die studeert of heeft gestudeerd op HBO of
WO niveau. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse in woord en
geschrift is gewenst en een goede beheersing van de Engelse taal een pre.
Taken
•
•

Creatief meedenken over de inzet van media bij activiteiten en
programma's;
Ondersteunen met communicatie van evenementen, workshops en
activiteiten;

•
•
•
•
•
•

Beeldmateriaal maken, plaatsen en archiveren;
Schrijven van nieuwsberichten, nieuwsbrieven en artikelen;
Ontwikkelen van content om projecten te ondersteunen (storytelling);
Bijhouden van content op onze websites;
Berichten delen op (online) kanalen;
Communicatie naar bewoners, ontwerpers, kunstenaars, beleidsmakers,
ondernemers, organisaties en pers.

Ons programma
Sustainist Design
Sociaal en duurzaam ontwerpen met mensen in de samenleving, waarbij
kwaliteiten als lokaliteit, proportionaliteit, verbondenheid, delen en
duurzaamheid al in het begin van het proces worden meegenomen.
The Beach Lokaal
Deze nieuwe culturele ' hub' in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West
startte in 2017 als open werkplaats voor ontwerpen en maken. Zo is The Beach
Lokaal de plek waar wekelijkse kookavonden, festivals, evenementen, lezingen
en workshops plaatsvinden. Het is een werkplaats en plek om te delen.
Veldateliers
Met boeren en ondernemers in de Tuinen van West verkennen we met een
jaarlijks festival, artistiek onderzoek en diverse activiteiten relaties tussen stad
en land.
Wijkateliers
Buurtexperts (bewoners van de Wildemanbuurt en omgeving) werken samen
met The Beach en partners aan ontwerpprojecten voor de buurt. In workshops
maken we ontwerpen en situaties voor een fijne, gezonde en veilige
leefomgeving.
Ateliers jong
Samen met kunstenaars en ontwerpers werken kinderen van (8-16 jaar) aan
thema's die zij belangrijk vinden. Ze ontwikkelen 21-eeuwse maakvaardigheden
en leren kritisch denken, samenwerken, problemen oplossen en ontwikkelen
hun creatieve talent.
Interesse?
We bieden een omgeving met een grote diversiteit aan sociale en duurzame
projecten. Vanzelfsprekend is er ruimte voor je eigen visie op communicatie en
design. Een stagevergoeding is beschikbaar. Heb je oog voor detail, ben je
leergierig en weet je precies hoe je mensen kunt prikkelen? Stuur dan je cv
naar: jihad@thebeach.nu.

