
 

 

 

Stagiair communicatie en vormgeving 

Ben jij iemand die houdt van een uitdaging en die wilt zorgen voor maatschappelijke 

verandering? Ben jij creatief, kritisch en ondernemend? En wil jij graag al jouw 

opgedane kennis toepassen en ben je handig met tekst, beeld en geluid? Dan is deze stage wel iets 

voor jou. Critical Mass is een stichting die zich bezig houdt met het ontwikkelen van tentoonstellingen, 

installaties, films en games die ogen open en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en 

gedrag. Voor onze onderwijsprojecten zijn wij per 1 september op zoeken naar een nieuw stagiair! 

 

Taken: 

# Je ontwikkelt creatieve content voor onze sociale media en website 
# Je helpt actief in de ontwikkeling van grafische aspecten voor een nieuw project 
# Je helpt bij het ontwikkelen van creatieve marketing strategieën 
# Je geeft presentaties en handleidingen die bestemd zijn voor docenten visueel vorm  
# Je ontwikkelt online tutorials 
# Ontwikkelen van teasers om onze producten meer onder de aandacht te brengen 
# Acquisitie mailing schrijven en vormgeven 
# Ontwerpen van een advertentiecampagnes 
 

Wat bieden wij jou? 

# Een stage van 4-8 maanden, 2-4 dagen in de week 
# Wisselend bezig zijn met het mee-ontwikkelen van concepten 
# Het uitwerken van ideeën naar concreet beeld en geluid en het proces achter het in de markt 

zetten van onze producten 
# Afwisselende werkzaamheden en je krijgt een compleet beeld van wat het betekent om in de 

creatieve en maatschappelijke sector te werken 
# Stagevergoeding (max. 350 bruto per maand op fulltime basis) en reiskostenvergoeding 



 

 

 

 

Meer informatie en reageren 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anouck Wolf (projectleider) via 

anouck@criticalmass.nl.  

Critical Mass hanteert een aanname beleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met 

een cultuur diverse achtergrond daarom graag uit actief te solliciteren. 

Presenteer jezelf op een creatieve manier via het communicatiemiddel dat het best bij jou past 

uiterlijk vrijdag 12 juli 2020, t.a.v. R. Scholten. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van 

20-24 juli 2020. 
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