huis voor ontmoeting en inspiratie

DE NIEUWE POORT ZOEKT STAGIAIR(E)
Ben jij een student communicatie, marketing, PR, event management of een aanverwante studie,
die zich bij het team van De Nieuwe Poort wil aansluiten?
De Nieuwe Poort bevindt zich in het financieel-zakelijke hart van Nederland - de Zuidas in
Amsterdam, midden tussen de bankiers, advocaten en accountants, op een steenworp afstand van
de VU en Station Zuid. Juist in die zakelijke omgeving willen wij een huis(kamer) voor ontmoeting
en inspiratie zijn, open voor iedereen. Met programma’s op het gebied van kunst en cultuur,
prikkelende maatschappelijke debatten en lezingen, uitstekende horeca en unieke plekken om te
werken. We zijn nadrukkelijk open voor iedereen. In of via De Nieuwe Poort trekken bankiers op
met vmbo-scholieren, gaan young professionals op date met senioren, ontmoeten consultants
asielzoekers. De Nieuwe Poort is een jonge Social Enterprise.
PROFIEL:
- Je
- Je
- Je
- Je
- Je
- Je

hebt HBO of WO denkniveau
kan accuraat en zelfstandig werken
hebt goede organisatorische capaciteiten
hebt een hands on-mentaliteit en neemt graag het initiatief
werkt graag in teamverband
bent flexibel inzetbaar

TAKEN:
- Je
- Je
- Je
- Je
- Je
- Je

ondersteunt het programmerings- & communicatieteam
helpt bij het uitvoeren van concepten
bent verantwoordelijk voor de communicatie
bent actief aanwezig bij teamvergaderingen
denkt mee over en draait mee met de programmering
beheert je eigen projecten, afhankelijk van je kennis en interesses

DE NIEUWE POORT BIEDT:
- Een unieke kans om bij te dragen aan en mee te draaien in deze jonge, ambitieuze Social
Enterprise
- Uitdagend intellectueel en maatschappelijk klimaat
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen
- Ruimte om eventuele opdrachten vanuit je opleiding te maken
- Jong team met gezellige collega’s
- Gebruikelijke stagevergoeding
We gaan uit van een periode van vier tot zes maanden. We bieden de stage aan voor 2e/ 3e
/4e jaars studenten die op deze manier hun praktijkervaring willen vergroten. We zien je CV en
sollicitatie graag tegemoet.
Interesse? Meer weten? Neem contact op met: Carmen Snijders, snijders@denieuwepoort.org
T. +31 20 337 69 19
www.denieuwepoort.org

