Vacature stagiair(e) productie
Het Nieuwe Instituut zoekt ter ondersteuning van de afdeling Business & Development een
enthousiaste stagiair(e) productie met nieuwsgierige houding.
Wat is het doel van de stage?
Assisteren bij het organiseren van werkzaamheden die samenhangen met de realisatie van projecten
van Het Nieuwe Instituut (o.a. tentoonstellingen, workshops, lezingen en evenementen).
Wat houdt te functie in?
Als stagiair(e) productie draai je vol mee in de afdeling Business & Development en treed je op als
assistent-producer bij de voorbereiding en productie van tentoonstellingen, activiteiten en de
Thursday Night Live avonden.
Wat zijn de werkzaamheden?
- Inventariseren van tentoon te stellen objecten
- Doen van onderzoek naar materialen en objecten;
- Vertalen van het ruimtelijk en grafisch ontwerp naar een uitvoeringsplan;
- Afstemmen van werkzaamheden van alle partijen betrokken bij de productie, zoals
vormgevers, vertalers, bouwers en leveranciers;
- Opstellen van planningen en draaiboeken;
- Assisteren bij de op- en afbouw;
- Bewaken van de kwaliteit, voortgang en de kosten van de werkzaamheden in relatie tot de
algehele realisatie van het project;
- Documenteren van projecten.
- Het uitvoeren van productionele taken m.b.t. evenementen zoals technische doorloop,
opbouw decor, afstemming met Het Nieuwe Café, afstemming inhoud en sprekers etc.
Wat vragen wij?
- Minimaal HBO
- Inschrijving bij een cultureel georiënteerde studie (het betreft een stageplaats, geen
werkervaringsplaats);
- Beschikken over organisatietalent en hands-on mentaliteit, resultaatgericht kunnen werken
en goed kunnen communiceren;
- Stressbestendig en flexibel voor het verrichten van diverse werkzaamheden onder tijdsdruk.
- Beheersing van het Nederlands in woord en geschrift en bij voorkeur beheersing van het
Engels;
- Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en het gebruik van algemene
applicaties.
- Affiniteit met de werkterreinen architectuur, design en digitale cultuur.
Wat bieden wij?
Het Nieuwe Instituut biedt een inspirerende omgeving om werkervaring op te doen en je netwerk te
vergroten. Je leert tijdens je stage over de processen en productie van diverse activiteiten, en over
het werken in een landelijke culturele instelling. Vergoeding voor de stage bedraagt € 250 bruto per

maand bij 5 dagen inclusief reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De periode van de stage is 3
tot 6 maanden, bij voorkeur 4 dagen per week (in overleg).
Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut is er voor professioneel ontwerpend Nederland en het bredere publiek dat in
architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is. Het instituut beheert het rijksarchief voor
architectuur, stimuleert onderzoek, programmeert tentoonstellingen en lezingen- en
debattenprogramma’s in binnen- en buitenland. De afdeling Business & Development is
verantwoordelijk voor de realisatie van het publieksprogramma. De afdeling werkt aan
tentoonstellingen, een lezingenprogramma, diverse activiteiten en educatie. Het museum beschikt
over drie tentoonstellingszalen. Twee tot drie keer per jaar wordt een nieuw programma gelanceerd
met een centrale opening.
Thursday Night Live!
De donderdagavond van Het Nieuwe Instituut biedt een afwisselend programma over architectuur,
design en digitale cultuur met lezingen, discussies, avondopenstelling van het museum, Thursday
Bite, tweewekelijks wisselende ‘pop-in expo’s’ en partnerprogramma’s. Urgente vraagstukken,
vernieuwend onderzoek, actuele ontwikkelingen en kritische reflectie worden gedeeld en besproken
door denkers, ontwerpers en makers uit binnen- en buitenland. De diversiteit van programma’s
maakt het mogelijk de uiteenlopende doelgroepen van Het Nieuwe Instituut aan te spreken, te
betrekken en te ondersteunen.
Je werkt mee aan onder andere het programma Neuhaus.
Honderd jaar na de oprichting van Bauhaus verandert Het Nieuwe Instituut in een instituut voor
andere kennis. De totale burn-out van WW1 en de daaruit voortvloeiende uitsplitsing van
maatschappelijke en politieke ordes vinden een spiegelbeeld in de huidige opeenstapeling van crises
in ecologie, politiek en economie. Ook nu is er twijfel of technologische ontwikkeling juist
maatschappelijke emancipatie of het tegenovergestelde daarvan oplevert. We moeten daarom
buiten het huidige systeem denken, opnieuw ontwerpen en handelen. Maar hoe?
Neuhaus stelt voor om andere kennis centraal te stellen. Kennis die de beperkingen van traditionele
analyses en rekenmodellen doorbreekt, kennis die niet traditioneel wordt aangeleerd op academies,
kennis die is onderdrukt, kennis die geproduceerd wordt door en leeft in dieren, planten en
machines, en die niet alleen de ratio maar het hele lichaam en alle zintuigen aanspreekt.
Het Nieuwe Instituut transformeert met Neuhaus naar een hybride tussen een museum en academie
in, waar men kan leren, kennis opdoen en delen, ontmoeten, werken, drinken, eten, optreden,
onderzoeken, kopen, verkopen, discussiëren, slapen, koken en zoveel meer. Het wordt een plek waar
iedereen zich thuis kan voelen; een fysieke en mentale ruimte om met nieuwsgierigheid te betreden
en waar experiment en ervaring vooropstaan, met een programma van tentoonstellingen,
presentaties, lezingen en debatten, wandelingen etc.
Stageperiode:
Per direct beschikbaar
Meer weten?
Voor vragen over de stageplaats kun je contact opnemen met Irina de Graaf,
i.degraaf@hetnieuweinstituut.nl, 06-83481755
Reageren?
Ben jij diegene die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en CV naar Roos
Hamers, hr@hetnieuweinstituut.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

