  
  
  
  
  

  
Het  Danspaleis  zoekt  per  direct:  

  

Stagiair(e)  Communicatie  
  
Ben  jij  ondernemend,  communicatief  vaardig  en  word  je  blij  van  de  combinatie  
kantoor  en  ‘hands  on’?  Heb  je  affiniteit  met  ouderen,  dans  en  muziek?  En  vind  je  
het  leuk  om  onderdeel  te  zijn  van  een  groeiende  organisatie  met  een  divers  team  
van  freelancers?  Solliciteer  dan  nu!    
  
Wij  
Sinds  2012  organiseert  het  Danspaleis  dansfeesten  voor  ouwelui  en  iedereen  die  van  
swingen  houdt.  We  worden  ingehuurd  door  zorgcentra,  buurtlocaties,  bedrijven  en  
festivals  in  heel  Nederland.  Bij  dit  rondreizend,  theatraal  mini-evenement,  aangekleed  in  
de  jaren  ’40  en  ’50  stijl,  trekt  de  PlatenDraaier  (de  PD)  de  ouwe  krakers  uit  de  koffer  
zoals  Johnny  Hoes,  Louis  Prima,  Doris  Day  en  vele  andere  sterren  van  weleer.  Samen  
met  dansende  vrijwilligers  wordt  elk  Danspaleis  een  feest!    
In  maart  2016  is  het  Danspaleis  gestart  met  een  mobiele  huiskamerdisco,  Een  
Praatje  en  een  Plaatje.  Bij  deze  formule  gaan  vrijwilligers  op  bezoek  bij  ouderen  thuis  
met  een  draagbare  platenspeler  en  singeltjes.  De  muziek  van  toen  is  een  perfecte  
ijsbreker  en  daarom  het  middel  om  een  gesprek  te  starten.    
  
Functie    
Wij  zoeken  per  direct  een  enthousiaste  communicatie  stagiair(e)  die  ondersteuning  kan  
bieden  aan  de  PR  medewerker,  de  projectleider  van  Een  Praatje  en  een  Plaatje  en  de  
zakelijk  leider.  Je  zult  hen  ondersteunen  in  de  werkzaamheden  op  kantoor.  Denk  daarbij  
aan  het  bijhouden  van  de  website  en  de  blog,  het  benaderen  van  pers  en  
samenwerkingspartijen,  contact  onderhouden  met  ouderen,  en,  waar  nodig,  
ondersteunen  bij  het  productieve  proces  van  de  ‘Een  Praatje  en  een  Plaatje’.  Ook  is  er  
de  mogelijkheid  om  een  marketingplan  en  social  media  plan  te  schrijven.  We  zijn  op  
zoek  naar  iemand  die  blij  wordt  van  het  Danspaleis  en  pro-actief  meedenkt.  Daarnaast  
is  er  ruimte  om  jouw  specifieke  talenten  in  te  zetten!    
  
Jij  
Voor  deze  functie  zoeken  we  iemand  die:    
-   Zelfstandig  en  accuraat  kan  werken  
-   Communicatief  vaardig  is  
-   Van  afwisseling  houdt,  flexibel  is  en  van  aanpakken  weet  
-   Wil  bijdragen  aan  het  welzijn  van  ouderen  
-   Vier  of  vijf  dagen  per  week  beschikbaar  is  voor  minimaal  3  maanden    
-   Woonachtig  is  in  Amsterdam  of  omgeving  
  
Contactgevens  
Ben  je  enthousiast  of  heb  je  nog  vragen?  Stuur  dan  z.s.m.  je  motivatie  en  CV  naar  
Desirée  Botterman  (info@hetdanspaleis.com).  Vrijwilligersvergoeding  beschikbaar.  
Gesprekken  vinden  plaats  op  ons  kantoor  in  Amsterdam.    
Meer  informatie  over  het  Danspaleis?  Kijk  op  www.hetdanspaleis.com.    

