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The Missing Link zoekt stagiair(e)s!
Heb je affiniteit met geschiedenis, gebiedsontwikkeling
en het schrijven van verhalen? En wil je daarmee een
breed publiek bereiken? Dan is deze stage iets voor jou:
Wie zijn wij?
The Missing Link is een
erfgoedadviesbureau dat zich inzet
voor het creëren van een mooiere
leefomgeving. Al 20 jaar zijn we de
missing link tussen verleden en
toekomst. In onze diensten maken
we gebruik van een beproefde
methode waarbij we de historische
identiteit en verhalen inzetten als
katalysator voor o.a. ruimtelijke
ontwikkeling, gebiedsvisies, marketing
en beleidsvorming. In interactieve
workshops koppelen we samen
met stakeholders het verhaal van
de plek aan de ambitie voor de plek.
Hierdoor creëren we duurzame
gebiedsconcepten, waarbij erfgoed
een inspiratie en bindende kracht is
voor burgers, ondernemers, private
ontwikkelaars en beleidsmakers.
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. Deonderwijsinstelling
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.

Stageopdracht
We zijn op zoek naar enthousiaste
stagiair(e)s die een goede bijdrage
kunnen leveren aan ons team en werk.
De volgende opleidingen op HBO- of
WO-niveau sluiten daar goed bij aan:
geschiedenis / erfgoed / archeologie /
toerisme / planologie / urban studies.
Als stagiair(e) houd je je o.a. bezig met:
•

•
•
•

•

Het inventariseren van de
gebiedsgeschiedenis op basis
van belangrijke gebeurtenissen
en personen, ontwikkelingen,
verhalen en mythes, bijzondere
gebouwen en monumenten, unieke
landschapskenmerken en het
archeologisch verleden.
Het meedenken en -werken aan
producten tbv erfgoedbeleving,
zoals onze TimeSwitch apps.
Het schrijven van nieuws-berichten
voor op de website en social media.
Het ondersteunen van projectleiders
(voorbereiden en notuleren van
sessies, bewaken van actiepunten,
etc.)
Indien van toepassing: het werken
aan je eigen onderzoek.

We zijn gevestigd in een prachtige
monumentale loods in het
Wisselspoorkwartier in Utrecht
maken deel uit van de duurzame
Utrecht Community (UCo). De meeste
werkzaamheden vinden hier plaats of
op locatie.

Geloof jij net als ons in kansen die archeologie en erfgoed bieden
voor ruimtelijke ontwikkeling?
Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar info@the-missinglink.nl t.a.v.
Boudewijn Goudswaard. We zien je mail graag tegemoet!

