My Daily Shot of Culture
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e)!
Ben je net als wij verslaafd aan cultuur en ben je geïnteresseerd in social
media, vloggen, video, en marketing binnen de cultuursector? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
My Daily Shot of Culture is een gloednieuwe start-up gevestigd in Amsterdam.
Wij vloggen over cultuur en geven tips voor toffe culturele events in
Amsterdam in onze event kalender. We werken veel samen met culturele
instellingen en bieden hen vernieuwde online marketing content in de vorm
van vlogs. Het doel van de vlogs is het bereiken en enthousiasmeren van een
nieuw en jonger publiek (20 tot 40 jaar), die de culturele instellingen zelf lastig
kunnen bereiken. Op dit moment maken wij o.a. voor De Nieuwe Kerk en
Stichting Cultuur en Ondernemen vlogs in opdracht. Daarnaast maken wij vele
vlogs over onderwerpen die wij zelf interessant vinden, zoals events
georganiseerd door de Hermitage Amsterdam, Het Concertgebouw, Het
Stedelijk Museum, diverse kunstenaars en creatieven en veel (muziek) festivals.
Voornaamste werkzaamheden:
- Onderzoek doen en verzamelen van culturele events in Amsterdam en
omstreken.
- Updaten en bijhouden van de online event kalender.
- Voorbereiden en schrijven van Facebook posts.
- Maken van video- en fotobeeld voor op Instagram en Facebook.
- Bezoeken van evenementen met Blijde en Jip.
- Onderzoeken met welke mensen/bedrijven we kunnen samenwerken.
- Benaderen van potentiële klanten.
- Benaderen van evenementen organisatoren.
Vereisten:
- Je houdt van hard werken
- Je neemt verantwoordelijkheid en toont initiatief.

-

Je bent beschikbaar voor minimaal 16 uur per week, voor minimaal 3
maanden, tussen september en december 2017.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
Je wilt graag veel verschillende culturele events bezoeken.
Je kan goed/creatief schrijven en je vindt dit ook leuk om te doen.

-

Het is een pré als je ervaring hebt met social media.
Het is een pré als je kennis hebt van fotografie en film.
Het is een pré als je kunt werken met Photoshop en/of Final Cut Pro.

Wat bieden wij jou:
- Een museumjaarkaart.
- Een kans om te werken in een start-up hub (A-lab) in het centrum van
Amsterdam.
- Een kans om het reilen en zeilen van een start-up te leren kennen.
- Een kans om je netwerk te vergroten binnen de cultuursector.
- Een kans om je social media skills te ontwikkelen.
- Een kans om meer te leren over fotografie en het maken van video’s.
- Een kans om nieuwe ideeën en concepten te bedenken en die ook uit te
mogen voeren.
Geïnteresseerd?? Je hoeft maar één ding te doen: stuur je motivatiebrief en CV
naar info@mydailyshotofculture.com voor 25 augustus 2017. Wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op. We hopen van je te horen!
Meer informatie over MDSoC:
Facebook, website, Instagram.

Onze laatste stagiaire Nina IJdens over haar stage bij My Daily Shot of
Culture:
“Mijn stage bij MDSoC was heel leuk. Ik heb gesolliciteerd voor deze stage
omdat ik graag bezig ben met kunst en cultuur in Amsterdam. Een andere
reden is dat veel werkgevers binnen de cultuursector vragen om werkervaring
met social media en het onderhouden van websites. En die ervaring had ik
nog niet. Dus de keus was snel gemaakt: de stage sloot aan bij mijn interesses
en ik zou belangrijke skills opdoen. Deze verwachtingen zijn de waarheid
geworden. Tijdens mijn stage heb ik inzicht gekregen binnen de wereld van
social media en marketing en ben ik vanaf nu altijd up to date van alle
culturele events in de stad!’’

