Wil jij ervaring opdoen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, binnen het professionele,
dynamische Communicatie-team? Lees dan snel verder! Als stagiair werk je mee aan het
organiseren van evenementen, het creëren en plaatsen van content op website en
socialmediakanalen en ondersteun je bij administratieve taken. We zoeken een

Stagiair voor het team Communicatie (m/v/x)
(februari 2023 tot en met juni 2023)
Wij zijn op zoek naar iemand die
• tijdens de stageperiode ingeschreven staat bij een relevante hbo-opleiding op het
gebied van marketing, communicatie, media of journalistiek
• goede geschreven en gesproken communicatieve vaardigheden heeft in de
Nederlandse taal
• in staat is om snel de tone of voice van ons merk op te pakken
• in staat is om zelfstandig te werken en initiatief te nemen
• goed uit de voeten kan met toepassingen binnen Microsoft Office en vaardigheden
heeft binnen de diverse socialmediakanalen
• gemotiveerd is, een probleemoplossend vermogen heeft en verantwoordelijkheid
neemt
Hoe ziet jouw dag eruit?
Als stagiair binnen het team Communicatie zal je dagelijks betrokken zijn bij het uitvoeren
van redactionele taken op onze website, voor de nieuwsbrief en op onze socialmediakanalen
en verder:
•
•
•

voer je administratieve taken uit rond de (win)acties voor onze donateurs
draai je mee in de organisatie van events zoals prijsuitreikingen
werk je mee aan fondsenwervende en leadwervende campagnes

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een mooie stage, zowel op kantoor als digitaal. Een stageplek in een
professioneel team binnen een relevante maatschappelijke organisatie. Je krijgt de kans om
mee te draaien in de organisatie van prestigieuze events. Het is een mooie combinatie van
vakgerichte begeleiding en creatieve vrijheid er is dus volop ruimte om te leren en te groeien
en zo een schat aan ervaring op te doen! Tot slot ontvang je van ons een mooie
stagevergoeding.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland. Met
bijdragen, beurzen, prijzen en opdrachten stimuleren we culturele initiatieven, zo’n 3.500 per
jaar. Groot en klein, over de hele breedte van de cultuur en door het hele land. Dat kunnen
we doen dankzij eigen fondsenwerving en de bijdrage van de VriendenLoterij en
Nederlandse Loterij.

Solliciteren
Interesse? Stuur dan uiterlijk 14 december je sollicitatie, bestaande uit een korte
motivatiebrief en je cv, onder de vermelding “Stage Prins Bernhard Cultuurfonds 2023” naar
sollicitatie@cultuurfonds.nl. We hopen in de week van 19 december een aantal gesprekken
te voeren. Voor vragen over de stage kun je contact opnemen met Wessel Spoelder, teamcoördinator Communicatie: w.spoelder@cultuurfonds.nl.

