Stage The Missing Link
The Missing Link zoekt stagiair(e)s! Heb je affiniteit met geschiedenis en
het schrijven van verhalen en wil je daarmee een breed publiek bereiken? Dan is deze stage echt iets voor jou!

Wat

doet the

Missing

link?

The Missing Link is een erfgoedadviesbureau dat zich inzet voor het creëren van een mooiere leefomgeving. Daarbij gebruiken we een beproefde
methode waarbij het historische verhaal van een plek wordt ingezet bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsmarketing en beleidsvorming.
Deze ‘gebiedsidentiteit’ is een inspiratie en bindende kracht voor burgers,
private ontwikkelaars en beleidsmakers.

Stageopdracht

We zijn op zoek naar enthousiaste (geschiedenis)studenten die hier een
bijdrage aan willen leveren. Je zult dan onder andere bezig zijn met:
• Het inventariseren van de gebiedsgeschiedenis op basis van belangrijke
gebeurtenissen en ontwikkelingen, verhalen en mythes, markante personen, bijzondere gebouwen en monumenten, unieke landschapskenmerken
en het archeologisch verleden.
• Het meewerken aan verschillende producten, zoals apps die het verleden
in 3D en 360 graden tot leven te brengen.
• Het schrijven van nieuwsberichten voor op de website en sociale media.
• Het ondersteunen van projectleiders (voorbereiden en notuleren van
vergaderingen, bewaken van actiepunten, etc.).
• Indien van toepassing: het werken aan je eigen onderzoek.

Organisatie

Tijdens je stage heb je een eigen begeleider waarmee je elke twee weken
een voortgangsgesprek hebt, die je van werk voorziet en die dat beoordeelt. TML gaat ervan uit dat je onderwijsinstelling zelf de begeleiding van
eventueel onderzoek organiseert. De onderwijsinstelling stelt TML ook op
de hoogte van de regels en voortgangscontrole van de stage. Verder is er
tenminste één start- en één afrondingsgesprek met de begeleidend docent.
TML kent geen algemene stagevergoeding. Wel worden je werkelijk gemaakte kosten vergoed, waaronder eventuele reis- en verblijfskosten en
lunch.

Duur

en startdatum

De duur van de stage en de startdatum worden in overleg bepaald.
Daarbij geldt dat eze voor minimaal
3 maanden is en tussen september
2018 en juni 2019 plaatsvindt.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan
een motivatiebrief en je CV naar
info@the-missinglink.nl ter attentie
van Boudewijn Goudswaard.

Vind ons op Facebook en LinkedIn of bezoek de website voor onze nieuwsbrief en ons uitgebreide portfolio.
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