Podium De Flux zoekt voor haar live-muziekprogramma’s en evenementen
zsm een;

Stagiaire grafisch ontwerpen met kennis van
publiciteitsuitingen (betaalde stage – 32 uur)
Podium De Flux is het cultuur- en poppodium van Zaanstad met grote ambities en
kansen. Podium De Flux is aan het uitgroeien tot een volwaardig cultuur- en
poppodium.
Het team bestaat uit 5 medewerkers algeheel coördinatie/programma, publiciteit,
productie, techniek, vrijwilligers coördinatie en een club van 58 betrokken
vrijwilligers. Podium De Flux maakt deel uit van FluXus, Centrum voor de Kunsten
Zaanstad.
Wij bieden:
Een creatieve organisatie in een dynamische werkomgeving. Een informeel en
hardwerkend team. Een stagevergoeding en reiskostenvergoeding afhankelijk van
leeftijd, ervaring. De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met de
coördinator publiciteit en de algeheel coördinator. Een unieke kans om je
competenties te zien groeien binnen de culturele sector en je portfolio op te
bouwen.
Werkzaamheden:
Ontwerpt en verzorgd lichtelijk DTP-werk voor onze nieuwsbrief.
Ontwerpt communicatiemateriaal bestemd voor online- en offline uitingen als flyers,
posters, instagram- en facebook advertenties, brochures en folders.
Het opmaken en aanleveren van advertenties voor tijdschriften.
Beheren van de huisstijl.
Ondersteuning bij de optredens en evenementen.
Het bijhouden van social media daar waar nodig.

Eigenschappen:
▪ Wij denken aan een student Grafische vormgeving / DTP. Mag ook een

deeltijdopleiding zijn. Niet gebonden aan leeftijd maar je bent wel een brutale
Creative in wording.
▪ Al ervaring met de nodige ontwerpprogramma’s opgedaan als Adobe InDesign
en Photoshop.

▪ Al ervaring met de nodige ontwerpprogramma’s opgedaan als Adobe InDesign

en Photoshop.
▪ Je bent voor 32 uur per week minimaal 3 maanden beschikbaar.
▪ Geen 9 tot 5 mentaliteit.
▪ Affiniteit en/of werkervaring met de popcultuur is een absolute pré.
▪ Je voelt je verbonden met (het concept van) Podium De Flux en haar missie.
▪ Je bent creatief en enthousiast, sociaal en communicatief vaardig.
▪ Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën te introduceren en

uit te voeren.
▪ Je bent goed in plannen en organiseren en kunt snel schakelen.

Stuur je motivatie en CV voor zover relevant per e-mail naar:
Vincent Kruger: programmering@podiumdeflux.nl

