PROJECTASSISTENT – ER WAS EENS (STAGE)
Passionate Bulkboek is in Nederland marktleider op het gebied van literair-educatieve programma’s in
het po, vo, mbo en pabo, zoals Er Was Eens, de Dag van de Literatuur en de Jonge Jury. Het
afgelopen jaar is de organisatie getransformeerd tot dé leesspecialist voor het onderwijs. Met onze
expertise adviseren én faciliteren we docenten Nederlands in heel Nederland met leesbevorderende
programma’s.
Passionate Bulkboek ontwikkelt programma’s ter leesbevordering met als doel jongeren te
interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. De organisatie bereikt
jongeren via verschillende educatieve programma’s in het vo, mbo en hbo.
Er werken dertien medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand in het centrum van
Rotterdam bevindt. Onze medewerkers zijn professioneel, ondernemend en resultaatgericht. De
afdeling Programma’s bestaat uit vijf medewerkers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle
activiteiten van de organisatie.

Er Was Eens voor vmbo en mbo
Per september 2021 zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair voor de jaarlijkse
verhalenwedstrijd ‘Er Was Eens’. Er wordt door een klein team gewerkt aan een lesprogramma voor
de deelnemende scholen. Je bent als projectassistent een belangrijk contactpersoon voor de
docenten en zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Ook ben je aanwezig bij gastlessen op de scholen en
schrijf je hier verslagen van. Als projectassistent bij Passionate Bulkboek werk je mee in het team van
een van de projecten. Je ondersteunt het team bij de productie en programmering van verschillende
evenementen. Ook verzorg je een deel van de communicatie en publiciteit.
Wij bieden je een creatieve en dynamische werkplek in hartje Rotterdam in een jong team, waar
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Je leert tijdens je stage alle aspecten van de
evenementenorganisatie in de culturele sector kennen.

Vanaf:
Uren:
Standplaats:
Soort stage:
Vergoeding:

September 2021 (voor 5 of 10 maanden)
32 uur p/w
centrum van Rotterdam
meewerkstage
€150,- euro per maand op basis van een 32-urige werkweek. We bieden geen
reiskostenvergoeding.

Wat je doet:
•
•
•
•
•
•
•

contact onderhouden met schrijvers die op de scholen een gastles verzorgen
bijwonen en in woord en beeld vastleggen van de gastlessen;
opstellen van draaiboeken, productielijsten en callsheets;
bijhouden van de website (o.a. schrijven van nieuwsberichten en programma-updates);
schrijven van teksten voor promotiemiddelen, nieuwsbrieven, community websites en social
media;
werkoverleg voorbereiden en het maken van notulen;
administratieve taken ter ondersteuning van het kantoor.

Wie je bent
•
•
•
•

je bent een enthousiaste stagiair(e) met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
je beschikt over goede contactuele eigenschappen en een proactieve instelling;
je bent initiatiefrijk, stressbestendig, doortastend en flexibel;
je hebt goede organisatorische vaardigheden.

Solliciteren?
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan snel je motivatiebrief met cv naar
stage@passionatebulkboek.nl t.a.v. Daniëlle Riemens. Voor eventuele vragen kun je bellen naar 010276 26 26.

