STAGEV AC ATURE WRITE NOW! 2018
Wil je graag praktijkervaring opdoen in het culturele veld? Passionate Bulkboek zoekt per
januari/februari 2018 een enthousiaste stagiair die ons Write Now!-team komt versterken.
Write Now! is de belangrijkste schrijfwedstrijd voor jong literair talent in Nederland en Vlaanderen.
Ieder jaar sturen gemiddeld 1.000 deelnemers van 15 t/m 24 jaar hun teksten in voor de wedstrijd. Na
de deadline op 1 april zijn er tien regionale prijsuitreikingen. Eind juni organiseren we de finale in
Rotterdam. Oud-winnaars zijn o.a. Maartje Wortel, Niña Weijers en Lize Spit. Voor de productie van
Write Now! 2018 zijn we op zoek naar een stagiair. Meer info: www.writenow.nu.
Wij bieden een creatieve en dynamische werkplek in hartje Rotterdam in een jong team, waar ruimte
is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Tijdens de stage maak je de verschillende stadia
van Write Now! mee, waardoor de werkzaamheden afwisselend en prikkelend blijven. Je verdiept je
niet alleen op papier in de Nederlandse en Vlaamse literaire wereld maar ook in persona: je gaat mee
naar juryvergaderingen bij uitgeverijen en organiseert de voorronden en finale, waar je veel auteurs en
redacteuren leert kennen.
Periode: januari/februari 2018 t/m juni 2018
Tijd: 4 dagen per week
Stagevergoeding: 150 euro per maand
Werkzaamheden:











promotie van de wedstrijd;
online verwerken van de inzendingen;
schrijven en plaatsen van content voor o.a. social media en website;
mede-organisatie en uitvoering van de juryvergaderingen en prijsuitreikingen;
contact onderhouden met juryleden, artiesten, locaties en deelnemers;
opstellen van contracten, draaiboeken en briefings voor regionale prijsuitreikingen en finale;
planningen maken en bijhouden;
verwerken van post en e-mail;
werkoverleg voorbereiden en het maken van notulen;
inzet voor andere projecten van Passionate Bulkboek waar nodig.

Wij vragen: een enthousiaste stagiair met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal,
goede contactuele eigenschappen en een proactieve instelling. Affiniteit met literatuur is een pré.
Ben jij zelfstandig, initiatiefrijk, stressbestendig, doortastend en beschik je over organisatorisch
vermogen? Dan zoeken we jou!
Heb je belangstelling in deze stage, stuur dan je motivatiebrief met cv naar: Anouk Prins,
anouk@passionatebulkboek.nl.

Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren.
We ontwikkelen activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het
algemeen en letteren in het bijzonder. Naast Write Now! is Passionate Bulkboek verantwoordelijk voor
o.a. Geen Daden Maar Woorden Festival, de Dag van de Literatuur en de Jonge Jury. Kijk voor meer
informatie op www.passionatebulkboek.nl.

