Vacature Stagiair(e) Programmering
De afdeling programmering heeft jaarlijks plaats voor twee stagiaires.
Eén voor de periode half augustus t/m eind februari en één voor begin februari tot de zomervakantie.
Amerpodia bestaat uit vier Amsterdamse podia:
Felix Meritis | Rode Hoed | De Nieuwe Liefde | Compagnietheater
De programma afdeling van Amerpodia zoekt een stagiair(e) Maatschappelijke beweging & Politiek
met een brede interesse en een neus voor maatschappelijke voorlopers.
Tijdens je stage ondersteun je de programma afdeling van de vier Amerpodia, met speciale focus op
de programmering van de Rode Hoed. Samen met de stagiairs van de andere afdelingen (marketing
& productie) krijg je een interne opleiding en maak je aan het eind van je stage samen een eigen
programma.
Wat ga je doen?:
Je draagt bij aan het inhoudelijk samenstellen van brede publieksprogramma’s, gaat actief op zoek
naar onderwerpen en voorlopers van maatschappelijk bewegingen (desk & live research), selecteert
gasten, zoekt samenwerkingspartners, schrijft programmaplannen en maakt draaiboeken.
Wij zoeken iemand die:
•

een uitstekende neus heeft voor wat de maatschappelijk urgente thema’s van de (nabije)
toekomst zijn

•

zowel analytisch als praktisch ingesteld is

•

een journalistieke blik heeft

•

pro actief en zelfstandig werkt

•

goed en snel kan researchen

•

ook buiten zijn/haar eigen bubbel kijkt

•

een slimme netwerker is

•

representatief is naar gasten en publiek

•

flexibel van geest en tijd is (de meeste programma’s zijn s avonds)

•

een relevante HBO of WO opleiding volgt

Wij bieden:
Een inspirerende stageplek bij vier diverse debat & cultuurpodia in Amsterdam, een stagevergoeding van
€320 per maand op basis van 32 uur per week en (gratis) toegang tot veel bijzondere programma’s.
Stuur je cv en motivatie (incl. de onderwerpen die je specifieke interesse hebben) aan
herman.meijer@amerpodia.nl en esther.gaarlandt@amerpodia.nl.
De sollicitatiegesprekken voor de periode februari – juni ’18 staan gepland voor de tweede en derde
week van januari.
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