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Critical Mass speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken. Onze interactieve en 
multimediale ervaringen openen ogen en laten mensen reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Zo krijgen 
we gesprekken (weer) op gang en activeren we mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. 
 
Voor ons nieuwste project “de Angstfabriek” zijn wij op zoek naar een: 

 
Stagiaire communicatie 

Over het project 
Stel dat er één plek is waar al onze angsten worden gemaakt. Een plek waar bedrijven, politici, activisten en 
lobbyisten de deur platlopen om angstcampagnes op maat te bestellen. En die vervolgens doelgericht inzetten om 
hun producten, zorgen en ideeën overtuigend aan ons op te dringen. Hoe zou zo’n plek eruitzien? Hoe worden 
alarmerende krantenkoppen, rampscenario’s en suggestieve nieuwsberichten geproduceerd? Hoe worden ze 
professioneel getest, uitgerold en geoptimaliseerd? En wie profiteert hiervan? 

 
Met die what if-gedachte werkt Critical Mass aan de ontwikkeling van de Angstfabriek: een theatraal project om 
de angstcultuur waarin we leven inzichtelijk te maken en aan de kaak te stellen. In april 2019 opent de fabriek 
haar deuren bij RAUM, op het Berlijnplein in Utrecht. Daarna reist de fabriek door naar Eindhoven en Den Haag. 

 
Over de functie 
De Angstfabriek opent zeer binnenkort haar deuren en jij kan meewerken aan dit bijzondere project. Als stagiaire 
communicatie help je mee met het uitvoeren van de communicatiestrategie en draag je zorg voor administratieve 
en planningsmatige activiteiten. Vanaf de opening van de Angstfabriek (half april 2019) werk je ook op de fabriek 
en heb je actief contact met de bezoekers van de fabriek. Je werkt binnen een gemotiveerd team met diverse 
achtergronden en uiteenlopende, creatieve projecten over maatschappelijke thema’s. 
 
Wat vragen wij? 

- Creativiteit en kennis van de laatste (sociale) mediatrends. 

- Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

- Improvisatievermogen en doortastendheid: je denkt in oplossingen. 

- Organisatorische kwaliteiten en een hands-on mentaliteit 

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en schrift. 

- Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Utrecht. 

- Je bent bij voorkeur op korte termijn beschikbaar. 
 
Wat bieden wij? 

- Een enthousiast team, waar je echt onderdeel van wordt; 

- Goede begeleiding; 

- 24 – 32 uur in de week, termijn is bespreekbaar, bij voorkeur tot medio juli; 

- Flexibele werkomgeving; 

- Een stagevergoeding tot €350,- bruto in de maand (afhankelijk van aantal dagen) en 
reiskostenvergoeding. 

 
 
Meer informatie en reacties: 

Word je enthousiast van deze stage- of werkervaringsplek? Neem dan uiterlijk 28 maart even 
contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch als per mail naar Chanu Autar via chanu@criticalmass.nl 
of 030-2714965. 

 
Critical Mass hanteert een aannamebeleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met 
een cultureel diverse achtergrond daarom graag actief uit te solliciteren. 

 
 


