De Vertelacademie in Utrecht is regelmatig op zoek naar een stagiair(e)
Marketing en Communicatie
De Vertelacademie biedt scholing en activiteiten om deelnemers te helpen zichzelf te
ontwikkelen als storyteller. In de cursussen en workshops ervaren de cursisten hoe ze het
vertellen van verhalen kunnen toepassen in hun eigen woon- en werkomgeving.
Door de digitalisering van de samenleving en de mogelijkheid om op ieder willekeurig
moment online te kunnen gaan is de cursusmarkt de afgelopen jaren enorm veranderd.
De Vertelacademie anticipeert op deze maatschappelijke veranderingen. Aan de ene kant
doen we dit door digitale mogelijkheden te benutten om ‘storytelling’ in de poriën van de
samenleving te brengen. Aan de andere kant investeren we juist veel in de directe
ontmoeting van mens tot mens. Omdat verhalen bij ons centraal staan, zijn we op zoek naar
een stagiair die niet alleen weet hoe je een organisatie op de kaart zet, maar die vooral ook
interesse heeft in het persoonlijke en verbindende aspect van storytelling. We overstijgen de
commerciële dimensie en richten ons op het persoonlijke, op het verbindende: op het
verhaal.

Wat ga je exact doen?
Wij vinden het belangrijk dat een stage persoonlijk is en dat we inspelen op jouw specifieke
interesses en talent. Dit betekent dat we je takenpakket zullen aanpassen aan jouw
persoonlijke voorkeur. Er is altijd ruimte voor het inbrengen van eigen suggesties, ook de
projecten waarvoor je wordt ingezet zullen afhankelijk zijn van je eigen initiatief. Een aantal
van jouw mogelijke taken zijn:

Communicatie
•
•
•
•
•
•

Je bent betrokken bij alle activiteiten die zijn uitgewerkt in ons nieuwe marketing en
communicatieplan.
Je schrijft persberichten en andere PR-uitingen.
Je onderhoudt de social media en communiceert interessante informatie, acties en
activiteiten.
Je ontwikkelt materialen om de Vertelacademie op een aansprekende manier bij de
verschillende doelgroepen te presenteren.
Je onderhoudt het contact met docenten.
Je houdt de e-mail bij die binnenkomt.

Organisatie/Coördinatie
•
•

•

Je ondersteunt de Vertelacademie werkgroepen op het gebied van communicatie en
organisatie.
Je onderhoudt de kontakten met festivals en andere externe organisaties.
Je organiseert samen met de festivalwerkgroep de deelname van verhalenvertellers
vanuit het netwerk aan festivals.
Je coördineert gezamenlijke landelijke activiteiten met andere vertelorganisaties.
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Marktonderzoek
•

Je voert onderzoek uit ten behoeve van ons strategisch marketingplan voor de
komende periode.
Deze onderzoeksactiviteiten kunnen in een onderzoeksopdracht die je vanuit jouw
opleiding krijgt ingepast worden.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt een relevante HBO-opleiding, richting Marketing en/of Communicatie.
Je kunt zelfstandig (onder begeleiding) werken.
Je bent en denkt creatief.
Je bent een echte communicator in spreken en schrijven.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Je kent de meest gangbare social media goed.
Ervaring met een fotobewerkingsprogramma is een pré.

Wat biedt de Vertelacademie?
•
•
•

•

•
•
•

De job zelf is één grote uitdaging! Je krijgt geen ‘klusjes’ maar een zelfstandige,
leerzame en creatieve baan waar jij kunt groeien.
Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en een goede, professionele begeleiding
waar nodig.
Verhalen/Storytelling zijn een essentieel onderdeel in marketing/communicatie. Wil
jij de kracht van verhalen ontdekken? Loop achter de schermen mee en ontdek hoe
verhalen mensen kunnen boeien en verbinden. En hoe je door storytelling effectief
een boodschap op anderen kunt overbrengen.
Natuurlijk mag je de basiscursus volgen zodat jij je mondelinge communicatie-skills
kunt versterken. Je leert niet alleen een verhaal te vertellen, maar ook hoe je het
zelfverzekerd en overtuigend kunt presenteren. Ontdek hoe je contact kunt maken
met het publiek en aandacht weet vast te houden.
Heb je een specifieke interesse in events(marketing)? Door de vele contacten die we
hebben regelen wij dat je achter de schermen kunt meelopen bij een festival.
Uiteraard krijg je een stagevergoeding.
Je werkplek is in het hartje van Utrecht en is goed te bereiken.

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie kun je krijgen bij Raymond den Boestert, tel. 030 32007 66.
Je sollicitatie en CV kun je sturen naar info@vertelacademie.nl t.a.v. Raymond den Boestert.
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Over de Vertelacademie
Het vertellen van verhalen als vorm van communicatie heeft in de veranderende wereld
waarin we leven een nieuwe plek en vorm gevonden.
De Vertelacademie anticipeert op deze ontwikkeling door het aanbieden van cursussen,
workshops en leerroutes aan mensen die zich willen bekwamen in het vertellen van
verhalen. Lessen worden gegeven in Utrecht, Zwolle, Middelburg en ook in het Vlaamse
Alden Biesen.
De Vertelacademie werkt met een uitgebreid docententeam van professionele
kunstbeoefenaars: verhalenvertellers, theatermakers, stemdocenten en anderen.
Je bent welkom bij de grootste vertelschool van Nederland!

Jouw team
Binnen het vaste team van de Vertelacademie werken veel ZZP’ers.
Daarnaast is er een aantal zeer actieve werkgroepen die gedragen worden door vertellers uit
onze meerjarige opleiding en alumni. De samenwerking tussen deze werkgroepen en de
Vertelacademie is hecht.
Door de eigenzinnige organisatiestructuur is de Vertelacademie uitgegroeid tot een
organisatie met verbindingen binnen bijna alle delen van de samenleving. Iedereen binnen
de Vertelacademie ‘neemt iets mee’. En dat wat we meenemen of bereikt hebben, delen we
graag met elkaar!
Jouw stagebegeleider is Raymond den Boestert. Sinds 12 jaar heeft Raymond de dagelijkse
leiding bij de Vertelacademie. Daarnaast is hij voorzitter van de onlangs opgerichte Federatie
Nederlandse Vertelorganisaties. Verder geeft hij binnen en buiten de organisatie regelmatig
verteltrainingen. Hij heeft veel contacten met andere vertelorganisaties en gelooft in het
versterkende effect van samenwerking en de bundeling van krachten.
Daarnaast zal je regelmatig met Sanne Kamphorst samenwerken. Sanne studeerde
literatuurwetenschap in Utrecht en houdt zich binnen de Vertelacademie bezig met de
uitvoering van projecten en de deelnemersadministratie.

Vertelacademie

Web: www.vertelacademie.nl
Cursusdeelnemers op Facebook: Vertelacademie
KVK: 30186508
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