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Architectuurcentrum Amsterdam 

Arcam Architectuurcentrum Amsterdam is hét startpunt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Met 
een dynamisch programma speelt Arcam in op actuele thema’s en betrekt 
daarbij bouwers, ontwerpers en gebruikers. Daarnaast wil Arcam door 
tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen een zo groot mogelijk 
publiek bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden. 

 

Wij zijn op zoek naar jou! 
 

Stagiair Online, Content en Architectuurgids  
(sept-dec 2021) 

 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde en leergierige stagiair(e) voor de ondersteuning 
bij de vernieuwing en uitbreiding van de online Architectuurgids, bij de inventarisatie 
voor de Amsterdamse Architectuurprijs en voor de ondersteuning bij de online 
communicatie en het bedenken en uitwerken van content. 

 

WANNEER? 
• Eerste helft collegejaar 2021-2022, start september 2021  
• Duur: 4 of 5 maanden  
• Bij voorkeur 4 dagen per week, evt. 3 dagen per week mogelijk in overleg 

 

WAT GA JE DOEN?  
• Samen met de communicatiemedewerker breng je de nieuwe online 

Architectuurgids naar de tweede fase waarin er meer interactie is met ons 
publiek, zoals het zelf toevoegen van routes en gebouwen. 

• Je doet kleinschalig onderzoek en schrijft architectonisch-historische stukjes 
voor de Architectuurgids. 

• Je bedenkt en schrijft content zoals routes en artikelen om traffic naar de 
website en meer PR te genereren. 

• Je inventariseert de nieuwste architectuur van Amsterdam voor de longlist van 
de Amsterdamse Architectuurprijs. 

• Je bent namens Arcam actief op onze Social Mediaplatformen Instagram en 
Linkedin o.a.  

• Je voert algemene kantoorwerkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering 
uit.  

 

https://arcam.nl/architectuurgids/
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WIE BEN JE? 
• Je bent een student met een HBO/WO opleiding die relevant is voor de stage, zoals 

architectuur- of kunstgeschiedenis, erfgoedstudies, culturele studies, marketing 
en/of communicatie (of hebt deze al afgerond)  

• Je bent goed in staat zelfstandig te werken. 
• Je bent enthousiast, initiatiefrijk, flexibel, stressbestendig en nauwkeurig. 
• Je bent creatief met het bedenken van nieuwe content.    
• Je kan gedegen onderzoek doen voor het schrijven van architectonische stukjes 
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in 

het Nederlands. 
• Ervaring met Adobe Creative Cloud programma's zoals Indesign is een pré. 

 

WAT BIEDEN WIJ? 
Bij ons zijn stagiaires volwaardig lid van het team en draaien dan ook mee op kantoor en 
bij de diverse projecten. We bieden je een dynamische werkomgeving in het hart van 
Amsterdam, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. De komende maanden werk je 
samen met een team van 7 vaste medewerkers en 2 stagairs, waardoor je veel 
competenties kunt opdoen. Bij deze stage krijg je een vergoeding van €300 per maand 
bij een stageweek van 4 dagen 

GEINTERESSEERD?  
Stuur dan jouw motivatie met CV op naar Arcam, t.a.v. Femke Gerritsma, 
femke@Arcam.nl (ook voor meer informatie), tel. 020 620 48 78. Reacties zien we graag 
zo spoedig mogelijk tegemoet. Gesprekken vinden plaats op basis van selectie en het 
liefst zo spoedig mogelijk.  
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