Aslan Muziekcentrum is op zoek naar een creatieve en proactieve

Stagiaire/trainee Communicatie & Marketing
24/32 uur in de week voor 4,5 maanden
Wie zijn wij?
Aslan Muziekcentrum verzorgt activiteiten op het gebied van wereldmuziek, - dans en - theater en is één van
de toonaangevende Nederlandse instellingen voor muziek en dans uit het nabije Oosten. Onze passie is om
zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële
situatie. We proberen voor ieder kind een inspirerende muzikale omgeving te creëren op onze eigen locatie, op
scholen en in de wijken. Jaarlijks bereiken we met onze lesactiviteiten 10.000 Amsterdamse kinderen, jongeren
en volwassenen. Maar we doen meer! Zo organiseren we het hele jaar door activiteiten, concerten en
workshops. Ook bieden we een uitgebreid trainingsprogramma voor professionals uit het muziek-en
dansonderwijs. Om al onze activiteiten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, zijn we op zoek naar
jou!
Functieomschrijving
Het betreft een stageplaats of een leerwerkplek voor pas afgestudeerden. Als stagiaire/trainee loop je mee
met de dagelijkse bezigheden en werk je nauw samen met het hoofd Communicatie & Marketing. Bij Aslan
Muziekcentrum krijg je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Taken
-

Pers-en nieuwsberichten schrijven;
Flyermateriaal ontwikkelen;
Communicatieplannen schrijven en uitvoeren;
Ondersteunen bij de productie van activiteiten en evenementen;
Bijhouden van de website, maandagenda en social media;
Uitvoeren van publieksonderzoek;
Archief beheren (foto’s, drukwerk, perslijst, berichten, artikelen);

Gevraagd
- Je volgt of hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau (bijvoorbeeld Communicatie,
Vrijetijdsmanagement of een andere relevante opleiding);
- Je bent een social media fanaat;
- Je bent initiatiefrijk, sterk organisatorisch en communicatief (zowel schriftelijk als mondeling);
- Je kunt goed samenwerken, maar werkt ook zelfstandig;
- Je bent enthousiast, klantgericht en je kunt je vinden in de visie van Aslan Muziekcentrum;
- Je bent flexibel inzetbaar: incidenteel werk je in de avond of in het weekend.
Geboden
We bieden je een leerzame stage of leerwerkplaats in een inspirerende en informele omgeving met een jong,
enthousiast team. Je ontvangt een vergoeding. Aslan Muziekcentrum is een erkend leerbedrijf.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV z.s.m. naar: annemarieportier@aslanmuziek.nl. Meer informatie is te vinden op:
aslanmuziek.nl

