
Stagiair(e) gezocht: Stadsleven en StadsSalon 

Stadsleven en StadsSalon bieden een uitdagende en afwisselende werkstage in een inspirerende 

omgeving waar je in contact komt met veel mensen en organisaties uit de culturele sector.   

Stadsleven 

Stadsleven is een tweemaandelijkse live talkshow en digitaal magazine over het leven in steden. Per 

thema wordt een stedelijke ontwikkeling belicht met een breed palet aan sprekers uit de politiek, 

stedelijk beleid en ruimtelijke ontwikkeling, demografie en onderzoek, design en kunst. Het zijn 

wervelende avonden, met een hoge snelheid zonder de diepgang te verliezen. Stadsleven 

organiseert vaak voorafgaand aan de live talkshow bijzondere excursies rondom het thema. Partners 

van Stadsleven zijn de Balie, EYE en De Groene Amsterdammer.  

Stadsleven is tevens een digitaal magazine waarop voorafgaand en na de talkshow een dossier aan 

achtergrondartikelen, expertcolumns, (historische) docu’s, interviews, lezingen en kunstprojecten 

rondom het onderwerp wordt gepubliceerd. 

www.stadsleven.nu  

StadsSalon 

StadsSalon organiseert culturele ontmoetingen en exposities in een prachtig 19de eeuwse 

grachtenpand in Amsterdam. Sinds de start in 2005 zijn onder deze vlag inmiddels tientallen 

paneldiscussies, presentaties, interviews, discussieavonden en denkdiners op het gebied van kunst, 

architectuur, design, video, film, fotografie, ruimtelijke planning en literatuur georganiseerd.  

Binnenkort zullen ook exposities georganiseerd worden. Bijeenkomsten zijn invite only. Het resultaat 

is een hedendaagse versie van de 19e eeuwse salon. 

www.stadssalon.nl 

Wat doe je? 

- Meewerken in de (pre) productie van de maandelijkse live talkshow Stadsleven en besloten 

events voor StadsSalon 

- Meedenken in de ontwikkeling van het online magazine Stadsleven 

- Zelf artikelen schrijven voor het Stadsleven magazine 

- Het controleren, opmaken en online zetten van artikelen en deze promoten op social media 

- Bij alle taken krijg je begeleiding en feedback zodat er een goed leertraject kan plaatsvinden 

Jij 

- Je bent een HBO / WO student aan het einde van je studie. De stage is ook als 

werkervaringsplek te gebruiken, je hoeft dus niet persé nog te studeren 

- Je hebt kennis en affiniteit met de culturele sector en/of stedelijke ontwikkelingen 

- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 

- Voor de events ben je ook inzetbaar in de avonduren 

http://test.stadslevenamsterdam.nl/afgelopen-edities/
http://www.stadsleven.nu/
http://www.stadssalon.nl/


- Je kunt zelfstandig werken in een flexibele werkomgeving 

- Je bent niet bang om zelf initiatief te tonen en invulling te geven aan je stageplek. De 

stagiair(e) maakt deel uit van het team en staat zo midden in de organisatie.  

De stage loopt van 4 september 2017 tm 4 februari 2018. Het betreft 20 uur per week en de 

vergoeding bedraagt €250,00 per maand + vergoeding voor onkosten.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne van der Beek (sanne@stadssalon.nl). 

Motivatie en cv kun je ook mailen naar sanne@stadssalon.nl. Deze ontvangen we graag vóór 23 

augustus. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 29 augustus. 

 

mailto:sanne@stadssalon.nl
mailto:sanne@stadssalon.nl

