Vacature: Stage Communicatie & Community – 3 dagen p/w
Wij zijn op zoek naar een parttime stagiair Communicatie & Community voor 3 dagen per week. Dagen
en duur van de stage zijn in overleg.
Waar ga je aan werken?
Jouw taak is om de diverse activiteiten van Baltan te communiceren binnen de strategie die hiervoor
ligt, en vanuit jouw eigen inzicht en expertise verder te bouwen aan het optimaliseren van de
communicatie van onze programma’s. Onze dagelijkse communicatie verloopt via diverse (social)
mediakanalen, partners, pers en advertenties.

Onze missie is om mensen te laten ervaren wat Baltan is en wat ons drijft. Jij hebt ideeën voor diverse
content om onze experimentele (en soms ongrijpbare) identiteit uit te drukken: denk hierbij aan video,
audio, teksten, memes, infographics en aesthetics. Je kijkt vooruit, kunt online en offline media in
elkaar laten grijpen, je weet hoe je het publiek tijdens events aan je kunt binden en je zorgt voor
distributie (bijv. van flyers) en het bijhouden van het media archief. Naast online communicatie bied je
ook ondersteuning aan onze community manager bij het betrekken van het publiek in ons lab, door het
organiseren van evenementen en het faciliteren van activiteiten in onze ruimte.
Wie ben jij?
- Leergierige HBO student communicatie, PR of marketing of CMD
- Enthousiasme voor kunst & cultuur
- Uitstekende Nederlands én Engelse taalvaardigheid
- Overtuigingskracht, pro-actieve communicator
- Je kunt verbinding leggen met relevante perscontacten
- Solide digitale skills: o.a. MS Office, CMS, Adobe Creative Suite
- Pro-actief in je communicatie en goed in verbindinge
- Je woont in of nabij Eindhoven
Wat wij bieden:
- Professionele culturele werkomgeving
- Internationaal georiënteerd netwerk
- Werkplek nabij en óp Strijp-S, Eindhoven
- Onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en diverse taken
- Stagevergoeding
Solliciteren
Stuur een motivatiebrief en CV naar Angela de Weijer via info [AT] baltanlaboratories.org voor 1
augustus 2019.
Meer informatie
Baltan initieert experimenten op het snijvlak van kunst, design, wetenschap en technologie. Het lab
functioneert als een collectief gedachtegoed en netwerk, waarmee nieuwsgierige individuen en
organisaties met elkaar verbonden worden. Door kunst en ontwerponderzoek centraal te stellen in
haar programma, onderzoekt Baltan de implicaties, beloften en valkuilen van de technologische
samenleving. Baltan vertaalt deze ideeën naar verschillende vormen, waaronder samenwerkingen,
evenementen, workshops, verhalen, publicaties en exposities, en creëert al doende een ruimte voor
reflectie, onderzoek en experiment. Meer weten? www.baltanlaboratories.org

Opportunity: Internship Communication & Community – 3
days/week
We are looking for a part-time Communication Intern for 3 days a week (days and duration of the
internship are negotiable).
What will you be working on?
Your most important task is to communicate the various activities of Baltan within the current
strategy, while using your own expertise to help build upon and optimize our communication. For our
daily communication we rely on social media, press, partners and sometimes advertising in print.

Our mission is to have people experience what Baltan is, and what drives us. You’ll come up with ideas
for diverse content to express our experimental (and at times weird) identity: video, audio, text,
memes, infographics, aesthetics. You are able to plan ahead, merge online and offline communication,
know how to engage our audience during events, and you will take care of distribution and the media
archive. Besides online communication, you will be helping our community manager to involve our
audience in our lab, by arranging dedicated events and facilitating the activities in our basement.
Who are you?
- Bachelor student communication, PR, marketing or CMD
- Enthusiasm about art & culture and eager to learn
- Fluent in both Dutch and English
- Pro-active and convincing communicator
- Solid digital office skills: MS Office, CMS, Adobe Creative Suite
- You can connect with and convince relevant press contacts
- You live in or near Eindhoven
What we offer:
- Professional cultural work environment
- Internationally oriented network
- Office space near and on Strijp-S, Eindhoven
- Independent internship with responsibilities and diverse tasks
- Financial compensation for enrolled students
How to apply
Please write a letter outlining your motivation and interest in Baltan Laboratories, add your resumé
and send it to Angela de Weijer (info [at] baltanlaboratories.org) before August 1,,,2019.
More information
Baltan Laboratories operates on the boundaries of art, science and technology. Baltan is both a
mindset and a network, connecting curious individuals and organizations. Art and design are the core
of our activities. Baltan translates ideas into different outputs, including collaborations, events,
workshops, storytelling, publications and exhibitions in which we create a space for reflection,
research and experimentation. www.baltanlaboratories.org

