lux-nijmegen.nl
Het programma van LUX bestaat uit films, theater-, dans- en muziekvoorstellingen,
debatten en evenementen. Met meer dan 200.000 film-bezoekers per jaar behoort LUX
tot de grootste filmtheaters van Nederland.
Volg je wat er in de wereld gebeurt? Denk je graag na over de wereld en je eigen plaats in
die wereld? Bij de afdeling Debat maken we inhoudelijk verdiepingsprogramma die
inspireren tot nadenken. Daarnaast werken we aan grote publieksprogramma’s zoals de
Election Night, Radboud Researchers Night en festivals zoals UP! Leven voor
gevorderden. Programma’s over maatschappelijke vraagstukken, inspirerende lezingen,
filmdebatten, en programma’s over wetenschap en kunst.
Op de afdeling Programma zoeken wij een:

MEEWERKSTAGIAIR(E) PROGRAMMA, DEBAT EN EVENTS
PROFIEL






Affiniteit met de actualiteit,
maatschappelijke vraagstukken en
debat
Zelfstandig
Goede communicator (mondeling en
schriftelijk)
Organisatorisch sterk








Cultuurliefhebber
Energiek
Enthousiast
Stressbestendig
Pro-actief
Teamplayer

TAKEN
De stage is gericht op het ondersteunen van de debatafdeling.








Je assisteert de programmamedewerkers in de voorbereiding en de uitvoering van
programma’s.
Je geeft algehele ondersteuning aan de afdeling Debat in het inhoudelijk voorbereiden,
organiseren, communiceren en coördineren van programma’s.
Je bent medeverantwoordelijk voor de publiciteit rondom debatprogramma’s. Denk aan
Sociale en Nieuwe Media, het updaten van de website, het opstellen van onze
maandelijkse debatposter en doelgroepen bepalen en benaderen voor specifieke
programma’s.
Je doet research naar de mogelijkheden onderwerpen voor nieuwe actuele programma’s.
Je doet research naar de mogelijkheden voor nieuwe manieren van communicatie.
Je neemt deel aan (interne) overleggen en uitvoeren van taken die daaruit voortvloeien.
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WIJ BIEDEN






Een leerzame stageperiode waarbij je kennis kan maken met allerlei aspecten van debat,
productie en publiekswerving binnen de culturele sector
Een informele werksfeer
Een stagevergoeding van € 50,00 per maand
Per maand 10 munten die te besteden zijn in de horeca van LUX
Een passe-partout voor gratis entree van het gehele LUX programma

De stage wordt in overleg aangegaan voor een periode van 5 à 6 maanden, minimaal 24 uur per
week.

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief en CV naar: personeelszaken@lux-nijmegen.nl.
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