ING Art Management Amsterdam
[NEDERLANDS]
Stage ING Art Management
Bedrijfsinformatie:
Wil je praktische ervaring opdoen bij een groot bedrijf met een eigen kunstcollectie van niveau, dan
biedt de afdeling ING Art Management perspectieven. ING Art Management, gevestigd in ING House
(het hoofdkantoor van ING Groep), is regelmatig op zoek naar enthousiaste stagiaires.
Werkzaamheden bestaan o.a. uit:











Voorbereidingen presentaties/lezingen
Assisteren bij voorbereidingen tentoonstelling (bruikleenverkeer/logistiek)
Realiseren van een actuele registratie van het kunst- en kunstenaarsbestand in The Museum
System (TMS)
Schrijven van biografieën, tentoonstellingsteksten en informatiekaarten (intern en extern
gebruik)
(Her)inrichten ING Bankkantoren (afsluiten van bruikleenovereenkomsten)
Inventariseren ING kantoren
Medewerkers helpen en te woord staan bij het uitzoeken van kunstwerken voor op de
werkplek
Fotograferen van kunstwerken (werken met digitale camera, bewerkingen in Photoshop)
Aanleveren content voor de intra- & internet site
Elke stagiair krijgt, in overleg, een eigen project toegewezen. Dit varieert van het maken van
de TEFAF lezing tot het opzetten van een beleidsplan voor een specifiek project.

Stagevergoeding:
600 euro per maand (WO)
Stageperiode:
Periode: 4 maanden
Uren: 36 uur; om de week een roostervrije vrijdag
Werktijden: 09:00 – 17:30 uur
Contact: Stuur je cv met een begeleidende brief naar: Sanne.ten.brink@ing.com
Contactpersoon:
Sanne ten Brink (Hoofd Conservator)
[ENGLISH]
Internship ING Art Management
If you’d like to gain practical experience at a big company with a professional art collection of its
own, the Art Management department of ING might be of interest to you. ING Art Management,
located in ING House (the headquarter of ING) seeks for enthusiastic trainees on a regular basis.

Activities consist of:











Preparing presentations/lectures
Assisting in preparations exhibitions (loans)
Registration of the collection in The Museum System (TMS)
Writing biographies, texts for exhibitions and information cards (internal and external use)
Re(decorating) ING Bank offices with art
Taking stock of the art collection in the ING offices
Assisting in internal art lending
Photography and adaptation of the collection (Photoshop)
Delivering content for the intra- and internet site
Each intern will be assigned, by mutual agreement, a project of his/her own.

Period:
Period of internship: 4 months
Hours: 36 hours; every two weeks 1 Friday off
Allowance:
450 euro per month
Contact: E-mail your CV with an accompanied application letter to: Sanne.ten.brink@ing.com
Person to be contacted: Sanne ten Brink (curator ING Collection)

