Het Compendium of Cultural Policies and Trends, gehuisvest bij de Boekmanstichting in
Amsterdam, zoekt een

Onderzoeks- en redactiestagiair
Het Compendium of Cultural Policies and Trends is een informatieplatform over cultuurbeleid
(www.culturalpolicies.net) en een internationaal netwerk van onderzoekers en beleidsmakers.
De Compendium vereniging bestaat uit meer dan twintig leden: van culturele ministeries uit
verschillende Europese landen tot culturele ngo’s. Zowel de vereniging als het online platform
worden gecoördineerd door een tweekoppig service provider team van de Boekmanstichting,
het nationale kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Ook organiseert het service provider
team een jaarlijks, internationaal congres over cultuurbeleid in Europa.
(Zie www.culturalpolicies.net/about voor meer informatie over het Compendium.)
Wij zijn per direct op zoek naar een onderzoeks- en redactiestagiair die het team komt
versterken, voor een periode van ten minste drie maanden.
Wat ga je doen?
Je houdt je onder andere bezig met het ontwikkelen van je redactievaardigheden door mee
te helpen met het verwerken van inkomende beleidsprofielen uit verschillende Europese
landen – van redigeren tot publiceren op ons platform en in de bijbehorende database.
Daarnaast krijg je de ruimte om je te verdiepen in een onderzoeksvraag en het verzamelen
van relevante bronnen op het gebied van Europees cultuurbeleid.
Dit vragen we van jou:





Uitstekende beheersing van de Engelse taal en goede redactievaardigheden;
Voldoende kennis van cultuurbeleid en een relevante opleiding;
Affiniteit met onze onderzoeksgebieden is een pre, denk aan duurzaamheid of
diversiteit in de culturele sector;
Bij voorkeur (basis)kennis van Wordpress.

Wij bieden jou een internationale stageplek op het gebied van cultuurbeleid, waarbij je
ruimte krijgt om je te verdiepen in uiteenlopende onderzoeksgebieden en het beleid van
verschillende landen. Je verbreedt je internationale netwerk en kennis, vanuit een
grachtenpand in het hartje van Amsterdam. Tevens ontvang je een stagevergoeding van
€250,- per maand.
Ben jij de stagiair waar we naar op zoek zijn? Graag ontvangen wij een Engelstalige
motivatiebrief van maximaal 1 A4 en jouw curriculum vitae voor dinsdag 18 februari. Je kunt
de sollicitatie en/of vragen richten aan Janina Pigaht (project manager) via
office@culturalpolicies.net.

