VACATURE Stage Communicatie bij Fotomuseum Antwerpen
Het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) is op zoek naar een stagiair(e) voor de afdeling
Communicatie voor 2 maanden of langer. Je loopt minimaal 3 dagen per week stage.
Missie
Het FOMU is een van de meest prestigieuze en toonaangevende musea voor fotografie in Europa.
Als een open huis treden we in dialoog met ons publiek. Het FOMU verzamelt en beheert unieke
collecties van fotobeelden, apparatuur en fotoboeken. Het FOMU maakt ambitieuze
tentoonstellingen die contextualiseren en verbinden. Het FOMU is ambassadeur van jong talent en
gevestigde waarden van eigen bodem. Het FOMU inspireert en verrijkt.
Waarden
Kwalitatief & dynamisch
Inclusief & geëngageerd
Experimenteel & innovatief
Publieksgedreven & extravert
We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om het team communicatie te ondersteunen en
versterken. Je werkt nauw samen met het communicatieteam en ondersteunt hen bij
communicatietaken. Daarnaast werk je ook samen met de andere collega’s en zo leer je de hele
museumwerking kennen. Binnen je stage werk je ook een eigen project uit of doe je een
onderzoek dat de werking van het FOMU kan verbeteren. De bepaling van je project gebeurt in
overleg met het FOMU.
Profiel/competenties:
Enthousiast en flexibel
Sociaal, je werkt veel in teamverband
Zelfstandig
Vlotte pen
Goede beheersing Nederlands en Engels
Uitgebreide kennis van social media en digitale communicatie
Affiniteit met fotografie
Mogelijke taken:
Je helpt de social media van het FOMU up-to-date te houden met foto’s en filmpjes.
Je denkt, plant en werkt mee aan persberichten, nieuwsbrieven, events, mailings, …
Je krijgt de verantwoordelijkheid over één eigen project, zoals de promotie van een
evenement, organiseren van een doelgroepgericht evenement, het eigen project is te
kiezen in overleg.
Je helpt bij het verspreiden van het promotiemateriaal van het FOMU.
Je woont vergaderingen bij, intern en extern.
Je werkt actief mee aan de communicatie rond nieuwe tentoonstellingen en events.
Relevante opleidingen voor stages:
Master communicatiewetenschappen / cultuurmanagement / culturele studies /
Kunstwetenschappen / Toerisme en recreatiemanagement
Bachelor kunst- en cultuurbemiddeling
Bachelor visual arts and design management (derdejaars, Nederland)
Master moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis / kunstmanagement (Nederland)

Interesse? Stuur je motivatie met CV naar Isabelle Willems via isabelle.willems@fomu.be en
soetkin.bruneel@fomu.be

