Stage voor onze studenten
Als (gedeeltelijke) invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk om een stage te lopen. Onder
begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag
en vervoeg je een echt "team". De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde
van wat je bij je opleiding geleerd hebt.
Zo kan je stagelopen bij bedrijven en instellingen in binnen-en buitenland:
Bij Ambassades, Istituti di cultura, bij redacties van tijdschriften, bij Italiaanse bedrijven in Nederland
(of omgekeerd), bij de dienst communicatie of toerisme, bij musea, overheidsinstellingen en zo veel
meer.
----Ben je geïnteresseerd in journalistiek, en zou je graag stage lopen bij een tijdschrift met meer dan 40
000 lezers? En tegelijkertijd ook je Italiëkennis en taal aanscherpen? Neem dan eens een kijkje bij
+31MAG.NL een magazine voor en over Italië en de Lage Landen. De uren en work load kan je altijd
bespreken en aanpassen!

+31Mag.NL CULTURE Internship
Do you need some more experience before landing that dream job at your favourite media
organisation? Gain journalism experience by interning with the +31Mag cultural division.
We are a multi-language daily news website based in Amsterdam specialized in political, social, and
cultural aspects of Dutch life for an international readership. We produce original articles, reportages
and videos across a range of topics, in both Italian and English.
Due to the diverse range of responsibilities, this internship is an excellent opportunity to learn the
industry from the inside and improve your CV too.
Hours (expected for three / four months):
20 - 40 hours per week either in our Amsterdam office or remotely. Flexible times
Responsibilities:
• copy edit articles in English daily. Translating articles about culture from Italian to English and
viceversa (if possible)
• Writing research-based and opinion articles & interviews on art exhibitions, music concerts, movie
festivals, and book reviews on a weekly basis.
• Conducting research to uncover interesting and significant news related to the cultural field.
• Helping with the production of media workshops and off site events on a monthly basis
• Video production and editing
• Posting optimised content for social channels (Facebook, Twitter and Instagram)
Requirements:

- A positive and open minded person
- Fluent in English and basic command of Italian. Any additional language is a plus.
- Reliable and organized
- Know how to work efficiently by himself / herself
- Impeccable writing skills
- Ability to follow strict deadlines and fast check information
- Strong interest in culture, social activism, and journalism
Does this sound like you? Please send a copy of your CV along with writing samples and motivation
letter to info@31mag.nl.

