
 
 
 
Vacature Stagiair media en vormgeving (24-32 u p/w) 
 
Voor de periode van januari t/m juni 2020 zoekt Kinderkunstmuseum Villa Zebra voor de afdeling marketing en 
communicatie een Stagiair media en vormgeving (3 à 4 dagen per week).  
 
Over Villa Zebra 
Villa Zebra is een uniek kindermuseum voor hedendaagse beeldende kunst. We maken tentoonstellingen voor 
kinderen van 2 t/m 12 jaar en ontwikkelen daarbij, op basis van onze 'villasofie', workshops, educatief materiaal 
en projecten op scholen en in de wijk (Villa Zebra Pop-up). Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar is er een jaarlijks 
wisselende tentoonstelling (tot maart 2020 is dat De Moestuin). Voor kinderen vanaf 2 jaar is er de interactieve 
kunstinstallatie ZELF!.  
 
Functieomschrijving 
Het team van Villa Zebra is klein, de onderlinge betrokkenheid is groot. Als stagiair media en vormgeving werk je 
nauw samen met de coördinator marketing en communicatie. Onder je taken vallen:  
 
- vormgeving/DTP diverse on- en offline uitingen (volgens template) 
- fotobewerking en contentcreatie t.b.v. social media en website 
- bewaking huisstijl 
- archiveren en up to date houden mediabestanden 
- productieassistentie Villa Zebra Pop Ups 
- deelname projectgroep nieuwe tentoonstelling  
 
Om op de doelgroep te leren anticiperen, werk je daarnaast één middag per week als publieksbegeleider in de 
tentoonstelling. Villa Zebra biedt je desgewenst tijd en ruimte om naast je stagewerkzaamheden aan een 
individuele opdracht te werken. 
 
Wij zoeken 
Een enthousiaste, creatieve en gemotiveerde collega. Je bent assertief en kunt goed zelfstandig werken. Je 
bent onderzoekend, ambitieus en niet op je mondje gevallen. Verder vragen wij: 
 
- Kennis van - en ervaring met Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop 
- Ervaring met Microsoft Office 
- Affiniteit met kunst(educatie) 
- Affiniteit met het werken met kinderen 
- Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam 
- Flexibiliteit (bereidheid tot hand- en spandiensten)  
- Betrouwbaarheid en punctualiteit 
- Goede communicatieve vaardigheden 
- Minimum leeftijd 18 jaar 
 
Wij bieden 
Een unieke, inspirerende werkervaringsplek in een klein, informeel en enthousiast team; 
Begeleiding door coördinator marketing en communicatie; 
Reiskostenvergoeding 
 
Geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze uitdagende stageplaats bij Villa Zebra? Mail je CV en brief met motivatie naar Villa 
Zebra, t.a.v. Hindele Boas – communicatie@villazebra.nl - o.v.v. Stage media en vormgeving  
 
 
Villa Zebra, Stieltjesstraat 21  3071 JV  ROTTERDAM  villazebra.nl  
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