Stageomschrijving Uitgeverij LAMBO
Uitgeverij LAMBO is een educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in kunst- en cultuurvakken.
Voor ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe uitgaven zijn wij doorlopend op zoek naar
proactieve stagiair(e)s met voldoende kunstkennis. Het gaat om een meeloop- en
meewerkstage van 3 of 4 dagen per week op onze redactie. De stage biedt je een goede
mogelijkheid mee te draaien bij een educatieve uitgeverij en contacten te leggen binnen de
sector kunst- en cultuuronderwijs.
Werkzaamheden
Je werkzaamheden zijn divers en vinden altijd plaats in overleg. Bijvoorbeeld:
- Tekstredactie: De teksten voor nieuwe uitgaven zijn al geschreven, maar daar waar
mogelijk kijk jij of en hoe ze nog beter aan kunnen sluiten bij de doelgroep (leerlingen in
het voortgezet onderwijs);
- Beeldredactie: Je zoekt bijpassende beeld-, geluids- en videofragmenten bij teksten.
Gebruik je kennis van de (kunst)geschiedenis en wees creatief;
- Je helpt bij het ontwikkelen van digitale docentenhandleidingen bij uitgaven. Dit ligt op
het snijvlak van kunst en didactiek;
- Je helpt mee aan de ontwikkeling van online-uitgaven; een online-editie van het boek
dus.
Jouw profiel
- Je zit ten minste in het derde jaar van je (kunst)historische opleiding of je opleiding tot
kunstdocent (of andere relevante opleiding, zoals Nederlands of literatuurwetenschap);
- Aantoonbare kennis van geschiedenis, kunst en cultuur;
- Je hebt basiskennis van verschillende programma's als Office en Adobe, of je kunt je
deze snel eigen maken;
- Je schrijft foutloos Nederlands en herkent spelfouten in bestaande teksten;
- Je bent zelfstandig, proactief en neemt eigen initiatief;
- Je bent drie of vier dagen in de week beschikbaar;
- Je woont in Amsterdam of omgeving.
Wat wij bieden
- Het gaat om een meeloop- en meewerkstage van 24 of 32 uur in de week, bij voorkeur
voor minimaal 3 maanden;
- Je startdatum bepalen we in overleg. LAMBO heeft doorlopend stageplekken
beschikbaar;
- Je werktijden zijn flexibel in te delen. Overwerk is er zeker niet bij;
- Een informele werksfeer met gezellige collega’s;
- Een mooie kans kennis en ervaring op te doen bij een uitgeverij;
- Ruimte initiatief te nemen en je eigen ideeën te ontplooien;
- Een mooie stagevergoeding van € 25 per dag, wat neerkomt op € 300-400 per maand.
Solliciteren? Stuur je cv met motivatie naar redactie@lambo.nl.

www.lambo.nl

