HBO Creatieve media en communicatie stage (2021/2022)
Tetem - Enschede
Stageduur van 5 maanden
Tetem in Enschede is op zoek naar een nieuwe HBO stagiair voor een fulltime stage met een duur
van 5 maanden in 2021 en/of 2022. Wil jij graag een leuke stageplek met veel mogelijkheden,
creatieve (media en communicatie) opdrachten en veel afwisseling als het gaat om werkzaamheden?
Dan is dit een stageplek voor jou!
Wat ga je doen?
Je gaat stagelopen op de afdeling tentoonstellingen/events en marketing. Daar houd je je bezig met
onder andere:
• De op- en afbouw van tentoonstellingen en alles wat hierbij komt kijken
• Social media campagnes: het maken van een plan, het schrijven van de teksten, het
verzamelen van beeldmateriaal en het posten van posts en stories op Tetem’s social
mediakanalen
• Het interviewen van kunstenaars voor social media content
• Het werken in het lab met de nieuwste technologieën
• Het bijwonen van openingen van nieuwe fysieke of virtuele tentoonstellingen en events
• Meelopen tijdens de workshops (in het lab of bij scholen) en de docenten hierbij
ondersteunen
• Meetings met kunstenaars (fysiek of online) en voorbereiden en bijwonen van een diner en
lunch tijdens een ontwikkelweek
• Fotografie- en filmopdrachten
• Het opvangen en rondleiden van bezoekers door de exposities als suppoost
• Andere kerntaken van Tetem
Wat wordt er van jou als stagiair verwacht?
Als stageloper bij deze afdeling zoeken we iemand die:
• Interesse heeft in (digitale) kunst en media
• Een goede Nederlandse taalvaardigheid heeft (spreken en schrijven)
• Een goede Engelse taalvaardigheid heeft (spreken en schrijven)
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft
• Zelfstandig kan werken
• Goed kan samenwerken
• Gewend is aan digitaal vergaderen via online platforms als Teams of Zoom
• Een hoog werktempo kan bijhouden waar nodig
• Resultaat- en doelgericht is
• Leergierig is en graag nieuwe dingen wil leren
• Creatief is en ‘out of the box’ kan denken
• Woonachtig in Enschede of omgeving

Wat bieden wij?
Als je stage gaat lopen bij Tetem heb je veel vrijheid om de dingen te doen die jij leuk vindt en om
nieuwe skills te leren. Tijdens je stage krijg je goede ondersteuning van zowel je bedrijfsbegeleider
als andere werknemers binnen Tetem. Het is een prettige werkomgeving waar je wordt gestimuleerd
om het beste uit jezelf en anderen te halen en vooral veel te leren. Binnen je stage werk je aan
zelfstandige opdrachten, loop je mee met tentoonstellingen en projecten en volg je het reilen en
zeilen van de organisatie. En niet onbelangrijk: je krijgt natuurlijk een stagevergoeding.
Wat doet Tetem?
Tetem is een ontwikkelinstelling en presentatieplatform waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in
de programmering. We werken niet alleen vanuit beeldende kunst maar ook vanuit digitale media,
techniek, wetenschap en design. Dit kan je terugvinden in onze hybride tentoonstellingen die je
fysiek, online en via de robot kan bezoeken, het FabLab en het MaakMeeLab waar het normale
publiek, professionals en kunstenaars met de nieuwste technieken en apparatuur kunnen leren
werken en experimenteren. Ook doen we veel met educatie en co-creatie met publiek en partners,
denk bijvoorbeeld aan: het geven van workshops in het lab en bij scholen, samenwerking met de
Twentse Maakplaatsen en bedrijven. Voor meer informatie over onze organisatie en programma ga
naar www.tetem.nl.
Tetem is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend leerbedrijf.
Lijkt het jou leuk om in 2021 en/of 2022 bij Tetem stage te komen lopen? Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar Shaya van den Berg via shaya@tetem.nl. Vermeld in het onderwerp van de
mail: Stage + jouw opleiding.

