Kunstbende Drenthe
Kunstbende is dé landelijke wedstrijd voor jong creatief talent van 13 t/m 18 jaar in de categorieën
Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. De wedstrijd bestaat per provincie uit een
aantal fases, waaronder een voortraject, een regiofinale en een natraject. De coördinatie en
organisatie van Kunstbende in de provincie Drenthe is in handen van het ICO Centrum voor Kunst &
Cultuur.
Wij zijn op zoek naar een:
Stagiair(e) Marketing & Communicatie / Eventmanagement
Je taken zijn onder andere:
• Organiseren en produceren van de regiofinale in Drenthe, workshops, masterclasses,
coaching, optredens en exposities in samenwerking met regionale partners, culturele
instellingen en festivals;
• Uitvoeren en mede-ontwikkelen van het marketing- en communicatieplan van Kunstbende
Drenthe;
• Onderhouden van sociale media kanalen;
• Werven, contact onderhouden en begeleiden van Kunstbende deelnemers;
• Bedenken, organiseren en uitvoeren van wervingsactiviteiten (zoals de scholentour);
Er is veel ruimte voor eigen ontwikkeling en interesses binnen een stage bij Kunstbende Drenthe. De
organisatie waar we onderdeel van uit maken (ICO) is klein, waardoor je van allerlei werkzaamheden
wat meekrijgt. Je werkt nauw samen met de regiocoördinator Kunstbende Drenthe en verschillende
afdelingen (communicatie, projectorganisatie, advisering). Naast je werk op kantoor ga je mee op
locatiebezoek en naar evenementen, waardoor de stage erg afwisselend is. Er is ook ruimte om een
onderzoek uit te voeren.
Ben jij iemand die:
• Affiniteit heeft met organiseren, marketing en communicatie, kunst en cultuur en jongeren
van 13 t/m 18 jaar;
• Een relevante MBO of HBO opleiding volgt (bijv. Marketing en Communicatie, Leisure
Management, Media en Entertainment Management, Event Maganement, CMV etc.);
• Zelfstandig werkt en initiatief neemt;
• Bereid is om in de avonduren en weekenden te werken?
Dan hebben wij voor jou:
• Een uitdagende stageplek
• Veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
• Een informele en inspirerende werkomgeving
• Een aantrekkelijke stagevergoeding
Geïnteresseerd?
Mail je motivatie en CV naar Peter Scholing (p.scholing@ico-kunstencentrum.nl) onder vermelding
van ‘vacature stagiair(e) Kunstbende Drenthe’.

