izi.TRAVEL Amsterdam
Heb jij een passie voor (kunst-) geschiedenis, reizen en nieuwe media? Ben je nieuwsgierig naar ‘the
story behind the story’ en deel jij graag jouw verhalen met anderen? Dan is izi.TRAVEL zeker iets voor
jou! Doorlopend.
izi.TRAVEL is een internationale start-up in Amsterdam. Wij bieden een open storytelling platform
vergelijkbaar met Wikipedia, Youtube en Instagram maar dan gericht op het publiceren van
multimedia tours voor reizigers. Het platform stelt musea en culturele instanties in staat om
zelf kosteloosinteractieve tours te publiceren en te onderhouden. De tours zijn direct beschikbaar
in de izi.TRAVEL app, die gratis te downloaden is voor elke smartphone. Download de app en bekijk
in Leiden de tours van de Hortus botanicus, Museum De Lakenhal en de Pieterskerk. We groeien snel
en jij kunt daar aan bijdragen!
Voor verschillende projecten zijn we op zoek naar creatieve en ambitieuze (kunst-) geschiedenis
studenten (zowel bachelor als master studenten). Binnen de projecten creëren we outside-the-box
multimedia tours voor de leidende musea en toeristische plaatsen door heel Europa.
Pakkende geschiedenissen vastleggen en uitwerken voor verschillende doelgroepen, in één van de
leukste kanten van het project. Creatieve en goede oplossingen vinden om aan de verwachting van
de gebruiker te voldoen is essentieel. Conceptualiseren vraagt creativiteit, maar ook praktische
ervaring door testen en uitproberen met daarop weer reflectie (en dus ook wat
doorzettingsvermogen).
Deze stage biedt jou:
-

Je leert je kennis in de praktijk toe te passen

-

Je leert hoe je het concept van een multimedia tour ontwikkelt

-

Je verkrijgt waardevolle ervaringen en contacten bij musea en andere culturele instanties

-

Je leert hoe je verhalen over klassieke kunst op interessante manier vertelt

-

Je leert hoe je audio’s creëert en bewerkt

-

Het bedrijf heeft vestigingen door heel Europa en Rusland

Wij vragen van jou:
-

Sterke achtergrond in (kunst) geschiedenis

-

Eventuele achtergrond in museologie en collectie- studies zijn een pré

-

Je spreekt- en schrijft goed Engels

-

Elke extra taal is een pré

We verlangen studenten voor:
We verlangen studenten voor:
-

15 ECTS – 420 uur

-

20 ECTS – 560 uur

Dit mag fulltime of part time worden volbracht.
Voor master studenten is er de mogelijkheid een onderzoek te verwerken in de stage.
Voor de toekomst is er de mogelijkheid freelance te blijven werken als de stage goed is verlopen.
Om te solliciteren mail je je CV en motivatie naar: maria.antsiferova@iziteq.com
Website: http://izi.travel/nl?lang=nl

