Stage Productie
Tentoonstelling & Evenementen
Functie:
Stage - Productie Tentoonstelling & Evenementen
6 maanden (nader te bepalen)
Full-time stage
Nxt Museum is het eerste museum in Nederland dat geheel gewijd is aan mediakunst. Wij
geloven dat mediakunst de kunstvorm van de toekomst is. Met die gedachte maken wij het
onze missie om vooruitstrevend te werken en een organisatie te vormen waar kunst ten
grondslag ligt aan educatie, discussie en verbeelding. Geïntrigeerd door de toekomst vragen
wij ons altijd af 'what's nxt?' Denk jij met ons mee?
De rol:
Dit is de kans om mee te groeien met Nxt Museum! Nxt is op zoek naar een stagiair (v/x/m) die het
operationele team van het museum gaat versterken. Hier ga je nauw samenwerken met de Museum
Experience Coordinator & Museum Experience Producer. Een unieke kans om te ervaren hoe het is
om het museum van de toekomst te runnen. Het operationele team leert je hoe je zo professioneel
mogelijk kunt organiseren, plannen en projecten en evenementen van begin tot eind kunt realiseren.
Het assisteren bij het onderhoud van onze tentoonstelling, het organiseren van de evenementen en
het ontwikkelen van strategieën om de beste bezoekerservaring te creëren, zijn allemaal onderdeel
van je verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden:
De stage zal je een breed scala aan vaardigheden bijbrengen, door je de volgende
verantwoordelijkheden te geven:
-

Assisteren in het onderhoud van de tentoonstelling van Nxt Museum.
Assisteren bij het organiseren en uitvoeren van evenementen, zoals performances,
workshops en lezingen van kunstenaars.
Het helpen van de Museum Experience Coördinator met het maken van planningen voor de
museum hosts.
Het stroomlijnen van customer service zowel online als offline.
Andere operationele taken m.b.t. de dagelijkse gang van zaken.

Waar we bij jou naar op zoek zijn:
Iedereen is welkom bij Nxt: alle persoonlijkheden, achtergronden, genders, non-genders, queer en
alle vormen van expressie. Als je jezelf kunt vinden in de volgende omschrijving, horen we graag van
je:
-

Je bent ambitieus, gedreven, hebt een interesse om jezelf verder te ontwikkelen en je leert
graag hoe je een tentoonstelling, evenement of ander project kunt organiseren.

-

Je bent geïnteresseerd in kunst en technologie.
Je volgt een relevante opleiding.
Je hebt een proactieve instelling.
Je kunt creatief en oplossingsgericht denken en een opdracht structureel uitvoeren.
Je hebt oog voor details.
Je kunt goed samenwerken in teamverband.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
Je bent 18 jaar of ouder.

Waarom stage lopen bij Nxt Museum?
-

Het is een unieke kans om te groeien in een start-up museum.
Je werkt nauw samen met ervaren medewerkers die je goed op weg kunnen helpen met het
ontwikkelen van je vaardigheden.
Je leert projectmatig werken in het culturele veld.
Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden. Je werkt met baanbrekende kunst en gaat
een rol vervullen binnen een gedreven en internationaal team.

Wat we je bieden:
-

6 maanden stage.
425,- euro stagevergoeding per maand (op basis van 40 uur/week).
Een inspirerende werkplek.

Je aanmelding:
-

We willen graag dat je solliciteert op de wijze die het beste bij jou past. Stuur ons je cv samen
met je motivatie. Dit kan in de vorm van een brief, een video (max 2 minuten), een poster of
op een andere manier naar keuze.

Deadline voor aanmeldingen: 20 juli 2021
Startdatum: 1 september 2021
Je kunt je sollicitatie mailen naar careers@nxtmuseum.com.

