Dansateliers Rotterdam
Dansateliers biedt doorlopend WO-stages op maat! Doorlopend
Zoek jij een stage op het gebied van productie, zakelijke leiding, PR en/of communicatie? En wil jij
ervaring op doen binnen de inspirerende, internationale wereld van de hedendaagse dans? Neem
dan contact op met Dansateliers. Samen gaan we op zoek naar een stage die bij jou past.
Waar kan jij aan bijdragen?
Als stagiair werk jij nauw samen met de zakelijk leider, communicatie-medewerker en artistiek
directeur van Dansateliers. De werkzaamheden kunnen bestaan uit (een mix van):
Productie / Zakelijk








Planning en organisatie van het productieproces (zowel binnen- als buitenhuis);
Begeleiden en coachen van makers op productioneel en zakelijk gebied;
Opstellen van begrotingen, budgetbewaking, opstellen van contracten;
Aanvragen en afrekening van subsidies;
Financiële administratie, facturering;
Organisatie van presentaties en workshops;
Algemene ondersteuning.

PR / Communicatie








De ontwikkeling van publiciteitsteksten
Het vullen en onderhouden van de website en online agenda’s
Onderhouden van contacten met pers- en (media)partners
Drukwerkbegeleiding
Publieksonderzoek
Social media planning en uitvoering
En andere algemene promotiewerkzaamheden

Wat vragen wij:






Je bent studerend aan een HBO- of WO-opleiding.
Je bent zelfstandig, assertief, proactief en hebt een hands-on-mentaliteit.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en niet bang om te vragen.
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en schrift. (De
organisatie hanteert een tweetalig communicatiebeleid)
Je bent flexibel. Je werkzaamheden vinden voornamelijk tijdens kantooruren plaats, maar
tijdens presentaties en voorstellingen kunnen we je vragen om beschikbaar te zijn tijdens
avonden en weekenden.

Wat bieden wij?


Een allround stage waarbij je in een professionele en praktische omgeving ervaring op kan
doen.





Een inspirerende en internationale omgeving.
Een volledige kijkje in de organisatie van een onafhankelijke werkplaats voor dans.
Een stagevergoeding.

Wie zijn wij?
Dansateliers is een onafhankelijk huis voor hedendaagse dans gevestigd in Rotterdam. De organisatie
biedt (beginnende) choreografen de mogelijkheid tot onderzoek en ontwikkeling van hun werk en
signatuur, met als doel het vinden van een zelfstandige plek in het veld. Projecten worden in
verschillende formats vorm gegeven en op dramaturgisch, artistiek en organisatorisch vlak begeleid.
Onder onze activiteiten behoren ook dagelijkse professionele trainingen, workshops en
ontmoetingen met (mogelijk nieuw) publiek door het organiseren van discussies, open lessen en
repetities. Dansateliers heeft een klein team van 3 vaste medewerkers, per project aangevuld met
verschillende freelancers.
Stageduur:
Gedacht wordt aan een periode van 3, 4 of 5 maanden, voor 24 tot 40 uur per week (in
overleg). Interesse?
Stuur een mailtje met CV, motivatie en beschikbaarheid t.a.v. zakelijk leider Johan
Cuperus via johan@dansateliers.nl

