
 

DE NAPK ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE EN PROACTIEVE COMMUNITY-BEHEERDER (stageplaats) 

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) zoekt op korte termijn een stagiair m/v 

die gedurende een periode van vijf maanden ons team komt versterken. Je werkzaamheden 

bestaan uit het verder ontwikkelen van onze communicatielijnen, waaronder ons online sociale 

platform Spots, de nieuwsbrief, twitter, etc. Veel aandacht zal gaan naar het uitbouwen van 

Spots, het sociale platform waarop mensen die in de professionele podiumkunstensector 

werken, met elkaar in verbinding kunnen zijn. Dit platform biedt veel mogelijkheden voor 

uitwisseling van kennis en om laagdrempelig te discussiëren. Als community-manager ben jij 

degene die dit aanjaagt en Spots als nr. 1 digitale ontmoetingsplaats voor de professionele 

podiumkunsten weet te positioneren. Je ontwikkelt een strategisch plan om de community uit te 

bouwen en geeft hier uitvoering aan. Daarnaast bied je hulp bij voorkomende werkzaamheden 

als het organiseren van bijeenkomsten en evenementen voor podiumkunst-professionals. 

Wie zijn wij? 

De NAPK is de branchevereniging van professionele podiumkunstproducenten in Nederland die 

werkt aan een duurzame en stabiele toekomst voor de podiumkunstensector. Bij ons zijn 

voornamelijk theater- en dansgezelschappen, orkesten en muziekensembles aangesloten die 

werken met subsidie van (o.a.) het ministerie van OCW of van het Fonds Podiumkunsten. We 

houden ons bezig met werkgeverszaken zoals het afsluiten van cao’s, en met de positionering 

van de sector. Ook bieden we onze leden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te 

overleggen over onderwerpen die actueel zijn in hun werkpraktijk. 

Wat vragen we van jou? 

Je bent een derde of vierdejaars HBO-student met kennis van communicatie en affiniteit met 

cultuur in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder. Omdat je veel met directeuren te 

maken hebt moet je in staat zijn om je dienstbaar en beleefd op te stellen, en tegelijkertijd over 

enige overtuigingskracht beschikken. Je bent in staat om strategisch na te denken en dit onder 

woorden te brengen en vindt het ook geen enkel probleem om de handen uit de mouwen te 

steken. Je bent thuis in diverse online social-media platforms en weet hoe je waarde kunt 

creëren in een online omgeving. 

Wat bieden we? 

Een leuke en uitdagende stageplaats voor 32 u per week in een klein maar fijn team van 

professionals en in een open en informele werksfeer. We zijn gesitueerd op één van de mooiste 

werkplekken van Amsterdam met prachtig uitzicht over het IJ en Amsterdam-Noord. Je krijgt 

veel ruimte om je opdracht vorm te geven en ook voldoende begeleiding om je leertraject goed 

te doorlopen. We bieden een stagevergoeding van € 320,- per maand. Aanvang stage in overleg.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolande Melsert, directeur van de NAPK op 

020-7517010 of via info@napk.nl. Als je direct wilt reageren stuur dan je motivatiebrief en je CV 

naar bovenstaand mailadres. t.a.v. Yolande Melsert en onder vermelding van `sollicitatie 

stageplaats’. 
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