
 
Stagevacature 2020-2021 

Voor meer informatie kun je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl  
 

 

Mediavormgever 

 
Poppodium de Meester is hét Poppodium van Almere. Wij organiseren verschillende concerten en 
muziekevenementen. Heb jij altijd al in een dynamisch team willen werken en heb jij passie voor 
muziek en evenementen, dan is dit de stage plek voor jou. 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op 
de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele 
stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van 
activiteiten en cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met 
honderden vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie Poppodium De Meester 
 
Taken - Ontwerpen van de online en offline uitingen, zoals posters in het pand, 

flyers, hekwerkbanners, folders 
- Wekelijks onderhouden en vernieuwen van al het drukwerk in het pand 
- Het maken van filmpjes voor de tv-schermen in het pand en deze 

wekelijks aanpassen 
- Ondersteunen van de marketingmedewerker bij het onderhouden van de 

website, facebookpagina en overige social media 
- Het maken van nieuwe content in de vorm van foto’s en/of filmpjes 

 
Dagen/tijden - dinsdag t/m vrijdag, weekenden in overleg 
    
Functie-eisen -  mbo of hbo met richting grafisch vormgeven/mediavormgeving 

- Leeftijd 16+ 
 
Wat bieden wij?  -  Een boeiende en dynamische stage voor studenten met passie voor 

muziek en evenementen. 
 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  

http://www.deschoor.nl/
mailto:stage@deschoor.nl

