Temporary Art Center (TAC);
Stage in een creatieve omgeving
Bij Temporary Art Centre (TAC) zit je in een creatieve
leeromgeving waar elke dag iets nieuws gebeurt. Wij
vinden het belangrijk dat veelbelovende cultuurmakers uit
alle disciplines een kans krijgen om zichzelf te ontplooien
én zich te laten zien. Dat kan bij ons op allerlei manieren:
naast tachtig ateliers en werkplaatsen waar kunstenaars
elke dag aan het werk zijn, hebben we een cultureel
programma vol exposities, concerten, voorstellingen,
presentaties, feesten, etc.
Onze stagiair is onderdeel van het kernteam. We zijn een kleine organisatie, dus de lijntjes
zijn kort. Je werkt dagelijks mee aan het online en oﬄine zichtbaar maken van ons
programma en je krijgt de kans om mee te denken over het algemene communicatiebeleid
van TAC. Binnen TAC is er veel ruimte voor creatieve invulling, het kan bijna niet gek
genoeg. Jouw rol hierin zal je veel leermomenten op communicatief vlak brengen.
Het gaat goed met TAC en in de laatste jaren heeft er een professionalisering
plaatsgevonden. Ook de behoefte aan plekken voor talentontwikkeling van jonge makers is
nogmaals bewezen. Dat betekent dat er veel interessante samenwerkingen zijn, exposities
van hoog niveau worden neergezet en TAC als een van de hoogtepunten geldt tijdens grote
evenementen als Dutch Design Week en GLOW.
We zijn op zoek naar iemand die:
- aﬃniteit heeft met kunst en cultuur
- proactief is
- een goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal
- bij voorkeur kennis heeft van Adobe Indesign en Photoshop
- zich kan verplaatsen in een bezoeker
- bereid is af en toe te werken in de avond- en weekenduren
De taken die onder je functie zullen vallen (naast je stage-opdracht) zijn:
- Meedenken over het communicatiebeleid van TAC
- Ontwikkelen van creatieve concepten voor grote programma-onderdelen, zoals
bijzondere exposities en ons straatfestival Via Ventosa.
- Briefen van en samenwerken met fotografen en vormgevers
- Algemene ondersteuning bij het schrijven van online content, nieuwsbrieven en
persberichten.
- Invulling van social mediakanalen
- Samenstellen van promotiemateriaal zoals de maandflyer
Wij zijn op zoek naar een full-time (of 4 dagen in de week) stagiair voor een half jaar,
werktijden zullen voor een groot deel tijdens kantooruren liggen, maar ook tijdens
evenementen in het weekend. Te beginnen vanaf februari.
Herken jij je in deze vacature? Stuur dan je cv en een begeleidende e-mail naar Sandra
Bosch via communicatie@tac.nu. Als je vragen hebt kun je bellen naar 06-28545677.

