
Met de realisatie van meer dan 270 kunstwerken, 9 edities en 6 miljoen bezoekers sinds

2012 heeft Amsterdam Light Festival zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende

lichtkunstfestivals van Europa. Jaarlijks werken kunstenaars van over de hele wereld aan

een nieuwe tentoonstelling, die speciaal voor Amsterdam wordt gemaakt en reizen

kunstwerken uit de vaste collectie de wereld over. Naast het festival zet de organisatie zich

actief in om kennis en expertise over lichtkunst te delen. Vanaf september 2021 t/m

januari 2022 (4 of 5 dagen per week) zoekt Amsterdam Light Festival een;

Stagiair Content Creation

WAT GA JE DOEN?
● (Creatief) meedenken over (nieuwe) content ideeën;
● Zelf social content creëren en inplannen (foto’s, video’s, animaties en tekst);
● Social media reports draaien en bespreken met het team;
● All-round inzetbaar voor ad hoc vormgeving zaken;
● Je draait vol mee tijdens de festivalperiode met het hele team.
●

WAT NEEM JE MEE?
● Je volgt een HBO studie in een van de volgende richtingen: (Grafische) Vormgeving,

Creative Business, Marketing & Communicatie, of vergelijkbaar;
● Je hebt het Adobe pakket onder de knie, dus Photoshop, Illustrator, Indesign &

Premiere/After Effects zijn niet nieuw voor jou;
● Je weet hoe je korte filmpjes en GIFjes moet animeren;
● Je weet wat een foto of video geschikt maakt voor social;
● Je hebt bij voorkeur al wat ervaring met het beheren van social media accounts;
● Je bent goed in staat zelfstandig projecten op te pakken;
● Je kunt goed omgaan met strakke deadlines;
● Je bent vloeiend in Nederlands en Engels;
● Je bent beschikbaar voor een stageperiode van +/- 5 maanden;
● Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam.

WAT BIEDEN WIJ?
● Een creatief en hecht team met een kantoor in hartje Amsterdam;
● De mogelijkheid om zelfstandig je creativiteit tot uiting te laten komen;
● De full Amsterdam Light Festival experience - het festival valt in jouw stageperiode!;
● Een stagevergoeding van EUR 300 per maand op basis van 40 uur.



HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAAND PROFIEL?

Dan willen we je graag leren kennen! Mail je CV en motivatiebrief vóór 14 juni 2021 naar

hr@amsterdamlightfestival.com. Gesprekken vinden plaats in juni 2021.

Amsterdam Light Festival onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en vindt het belangrijk

dat de organisatie een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid gaat de

voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.


