LAPS
Gerrit Rietveld Academie
www.laps-rietveld.nl

VACATURE STAGE DHAPS
DHAPS (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een website die functioneert als open source
digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, met steun van het
Mondriaan Fonds ontwikkeld door het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) van de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam. DHAPS biedt opdrachtgevers van kunst in de openbare
ruimte een stappenplan, een database van bemiddelaars en een overzicht van kunstprojecten in
Nederland, die door bemiddelaars zelf kunnen worden ingebracht. Uiteindelijk wil DHAPS een
breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.
Voor de volgende ontwikkelingsfase van DHAPS zoekt het Lectoraat Art & Public Space van
de Gerrit Rietveld Academie voor de periode 31 mei tot en met 23 december 2016 een:
stagiair(e) redactie website DHAPS voor 24 uur per week
Taken:
meedenken over de invulling van de website;
deelnemen aan vergaderingen over de ontwikkeling van de website;
beheren van social media;
e-mailnieuwsbrieven samenstellen;
onderhouden van contacten met opdrachtgevers en bemiddelaars;
content genereren en plaatsen.
Wat wij van je vragen:
relevante HBO/WO-opleiding;
aantoonbare affiniteit met beeldende kunst;
kennis en ervaring met social media, CMS, WordPress en Mac;
eigen initiatief;

flexibele en zelfstandige werkhouding;
goede communicatieve vaardigheden;
goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wij bieden:
een meeloop-/meewerkstage op een bijzondere plek in Amsterdam;
de kans ervaring op te doen in het coördineren van een website in ontwikkeling;
informele werksfeer binnen een klein team (Lectoraat) in een grotere, dynamische organisatie (Rietveld
Academie);
een divers takenpakket met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief;
stagevergoeding.
Periode

Per 31 mei tot en met 23 december 2016 (met een zomerstop van 15 juli tot en met 22 augustus
2016).
Meer info
www.dhaps.org | www.laps-rietveld.nl
Interesse?

Eigen ideeën over de invulling van de website in je sollicitatiebrief worden gewaardeerd. Stuur
je sollicitatiebrief en CV voor 1 mei 2016 naar Merel Driessen, m.driessen@rietveldacademie.nl
onder vermelding van stage DHAPS. Gesprekken vinden plaats in de week van 9 mei 2016.
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