A Tale of a Tub is de eerste en tot nu toe enige publieke instelling voor hedendaagse kunst in
Spangen, Rotterdam. Vanuit het badhuis van het wereldberoemde Justus van Effencomplex bieden
wij een kritische beschouwing van de maatschappij, door het perspectief van de hedendaagse kunst.
Ons programma is geëngageerd en actueel en presenteert de nieuwste, internationale
ontwikkelingen in de kunst door middel van tentoonstellingen, performances, gesprekken, film
screenings en publicaties (online en offline). Meer info: http://www.a-tub.org

A Tale of a Tub zoekt per direct een
STAGIAIRE PR & C OMMUNIC ATIE
2 - 3 dagen per week, minimaal 3 maanden
Binnen deze stage maak je deel uit van een flexibele, snel groeiende kunstinstelling en werk je
samen met de directie, bestaand uit de curatoren Nathanja van Dijk, Carolyn H. Drake en Suzanne
Wallinga.
Inhoud van de stage:
- Ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van pr- en communicatie met betrekking tot
tentoonstellingen en projecten
- Online redactie
- berichten schrijven en posten op social media
- e-nieuwsbrieven schrijven en versturen
- website actualiseren en verlevendigen
- rapportages van social media en Google analytics maken
- aanleveren en contoleren van online vermeldingen van kunst agenda’s en het verkennen
van interessante online platform
- Pers
- persberichten schrijven en versturen
- perslijsten bijhouden en per project relevante pers benaderen
- verzamelen beeldmateriaal en afhandeling verzoeken beeldmateriaal etc.
- archiveren persknipsels
- Assistentie bij publieksevenementen en openingen
Wij zoeken iemand die:
- Een WO studie volgt op het gebied van marketing & communicatie of kunst & cultuur (of iemand
die net een dergelijke studie heeft afgerond en enkele maanden beschikbaar is om werkervaring op
te doen)
- Zelfstandig, creatief, flexibel is, een hands-on mentaliteit heeft, gecombineerd met belangstelling
in hedendaagse beeldende kunst
- Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels
- Kennis heeft van social media, Office en bij voorkeur ook Photoshop
Wij bieden een stagevergoeding (bij een stageplaats) of een vrijwilligersvergoeding (bij een
werkervaringsplaats)
Belangstelling:
Stuur je motivatiebrief met CV naar info@a-tub.org of neem voor meer informatie contact op met:
Nathanja van Dijk, nathanja@a-tub.org, T. 06-46014706

