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Stagevacature

STAGE-/WERKERVARINGSPLEK EDUCATIE
Wil jij ervaring opdoen bij hét internationale filmfestival voor de wetenschapsfilm, een van de
meest innovatieve en inspirerende festivals van Nederland? Dat kan, want InScience zoekt een
stagiair(e) educatie!
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste
wetenschapsfilmfestivals in Europa. Het programma bestaat uit de beste wetenschapsfilms die
het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen, internationale topwetenschappers die hun
nieuwste inzichten delen, interactieve programma's waarbij bezoekers zelf in de schoenen van
een wetenschapper kunnen gaan staan en een uitgebreid educatieprogramma. De vijfde editie
vindt plaats van 6 t/m 10 november 2019 in LUX Nijmegen.
InScience daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant
wetenschap is. Voor de jongere doelgroep ontwikkelt team Educatie programma’s voor
verschillende niveaus en leeftijden in het onderwijs. Zowel activiteiten voor schoolgroepen
gedurende het festival als daarbuiten. Daarnaast biedt InScience workshops voor leerkrachten en
docenten aan. Naast de schoolvoorstellingen, is er tijdens het festival een juniorprogramma voor
kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.
Functie - Educatie & Juniorprogrammering
Als stagiair(e) educatie assisteer je de coördinator van jouw afdeling. Je voert veel praktische
klussen uit, zoals het coördineren van de schoolvoorstellingen, het schrijven van communicatieuitingen voor het educatie- en juniorprogramma en het uitwerken van de juniorprogrammering.
Ook ondersteun je bij de werving van scholen. De stagiair(e) educatie schakelt snel, heeft affiniteit
met de doelgroep, kan vlotte en foutloze teksten schrijven, is zorgvuldig en toont eigen initiatief.
Je krijgt als stagiair veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Hierdoor krijg je duidelijk inzicht in hoe
een festivalorganisatie werkt en doe je waardevolle praktijkervaring op.
Profiel
/ Je studeert / bent net afgestudeerd aan een opleiding (HBO of WO) op het gebied van kunst,
cultuur of educatie;
/ Je hebt affiniteit met onderwijs en wetenschapseducatie;
/ Je hebt affiniteit met kinderen en inzicht in het niveau van deze doelgroep;
/ Je werkt gestructureerd, secuur en kunt overzicht bewaren;
/ Je begrip van de Nederlandse taal is goed (zowel mondeling als in geschrift);
/ Je bent zelfstandig en kunt daarnaast goed in teamverband werken;
/ Wonen in de omgeving Nijmegen is een pré.
Periode
De stageperiode loopt van april t/m november 2019. Omvang 16 tot 32 uur per week. De twee
weken voor het festival werk je fulltime en tijdens het festival ben je alle dagen beschikbaar.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie (inclusief CV) naar info@insciencefestival.nl.

