Stichting Misiconi , Van langendonckstraat 15a te Rotterdam

Vacature communicatie & social media
Stichting Misiconi is een inclusief dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef. De
stichting bestaat uit Misiconi Company, Misiconi Center of expertise en Misiconi Creative
Community. Veel werkzaamheden zijn gevestigd in Rotterdam, maar het dansgezelschap
speelt regionaal, landelijk en internationaal.
Stichting Misiconi blijft groeien. De stichting heeft baanbrekende methoden ontwikkeld voor
inclusief werken met Nederlandse en internationale artiesten, doelgroepen en partners. Het
dansgezelschap krijgt steeds meer erkenning, zowel in Nederland als daarbuiten, en vervult
zijn missie met enthousiasme. Wil je meer weten kijk dan even op: www.misiconi.nl
Wat zoeken wij?
Stichting Misiconi zoekt een stagiair voor de communicatie & social media. Misiconi heeft
één Facebookaccount, beheert meerdere Facebook-groepen, heeft verschillende
Instagramaccounts en we zijn actief op TikTok. Als stagiair communicatie en social media
ga je met het team de beste content maken en plaatsen, denk je mee over de strategieën
en schrijf je mee aan blogs voor op de website. Het doel is het zichtbaar maken van de
werkzaamheden van Misiconi in de studio en tijdens projecten.
Periode:
Wij zoeken een stagiair voor de het schooljaar 2022/2023, of een half jaar daarvan.
Bij interesse vragen we je om een CV en motivatie te sturen naar info@misiconi.nl. Voor
vragen over deze stagefunctie kan je terecht bij Floris Mentink, marketing en communicatie
van Misiconi: florismentink@misiconi.nl
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Wij zoeken iemand die de stichting op het gebied van communicatie kan
ondersteunen en verder brengen en een of meerdere deelprojecten
zelfstandig kan uitvoeren;
Je kunt goed zelfstandig werken;
Je durft initiatief te nemen;
Je bent praktisch ingesteld;
Je hebt ervaring met: photoshop, canva, video editen, illustration, outlook en
social media, zoom;
Je hebt een kritische blik;
Je bent makkelijk benaderbaar.

Wat bieden wij
● Een klein intieme gezellige werksfeer, waar veel nagedacht wordt over
inclusiviteit.
● Een plek waar je veel vrij wordt gelaten en in kunt groeien: belangrijk hierin
vinden we dat je jezelf verder kunt ontwikkelen en leert waar je sterke kanten
liggen.
● We zijn een klein gezelschap waar op het gebied van communicatie heel wat te
doen is!
● Flexibele werktijden
● Standplaats is Rotterdam

