
 

Eye zoekt jou 

Stagiair(e) Social Media (24 – 30 uur per week) per 1 februari 2022 

Als stagiair(e) Social Media ondersteun je de afdeling marketing & communicatie bij het uitvoeren 
van het social-mediabeleid. Denk hierbij aan het bedenken van online content, het maken van 
Insta Stories en TikToks, het schrijven van copy en het inplannen van posts.   
 
Wij 
Eye is het enige filmmuseum van Nederland. Wij zijn schatbewaarder, pionier en gids in de wereld 
van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye presenteert tentoonstellingen op het grensvlak 
van film en beeldende kunst, en filmprogramma’s die licht werpen op 
de allervroegste filmgeschiedenis tot aan de meest actuele ontwikkelingen in de wereld waarin 
we leven. Eye stimuleert het begrip van en de liefde voor film met educatieve programma’s in 
samenwerking met het onderwijs, de culturele wereld en de filmindustrie. Met onze unieke en 
actieve programma’s voor families en scholen laten we kinderen, jongeren en hun begeleiders 
spelenderwijs meer zien in film. Via campagnes breng je het belang van filmeducatie onder de 
aandacht en nodig je ze uit hun vaardigheden te ontwikkelen. 
 
Al onze collega’s verschillen. In persoonlijke voorkeuren, leeftijd, levensgeschiedenis, karakter en 
dromen. Dat vinden we belangrijk, want al die verschillen zorgen voor betere perspectieven en 
verhalen. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen ons team. 

 
Jij 

• bent creatief 
• hebt affiniteit met film en de museale sector 
• hebt goede communicatieve vaardigheden en schrijft foutloos Nederlands en Engels 
• hebt affiniteit met social media, weet wat er speelt en vindt het leuk om ook zelf content 

te maken 
• kunt werken met Photoshop, InDesign en Premiere Pro 
• hebt een proactieve werkhouding en kan plannen 
• bent een student 

 
Wij bieden jou 
Als stagiair(e) Social Media kom je de afdeling Marketing & Communicatie versterken voor een 
periode van minimaal 3 maanden en een stagevergoeding van € 250,- bruto o.b.v. 36 uur per 
week (inclusief reiskosten). De standplaats is: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.  
 
Meer informatie of solliciteren?  
Vragen over de vacature kun je stellen aan Anna Meijer, social-mediamedewerker. Je 
motivatiebrief met cv ontvangen wij graag via annameijer@eyefilm.nl onder vermelding van 
‘Stagiair(e) Social Media’.  
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