
Stage Communicatie/PR 
 
Amsterdam 
 
Ingangsdatum: per juli/augustus 2012 
 
In het kort 
Je verzorgt de communicatie voor een internationale fotowedstrijd voor foto’s van topkwaliteit over 
seksuele- en gender diversiteit.  

 Je verzorgt de online communicatie en de nieuwsbrief  

 Je begeleidt de productie van promotiematerialen en regelt de verspreiding daarvan 

 Je regelt free publicity en perscontacten  

 Je bedenkt publieksacties en begeleidt de uitvoering daarvan 

 Je voert twee tevredenheidsonderzoeken uit  
 
Duur:  juli/augustus t/m tenminste oktober/november 2012  
Stagevergoeding: ja, hoogte in overleg te bepalen 
 
 
Over Pride Photo Award 
Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor foto’s over seksuele en gender 
diversiteit. Het is een initiatief van het COC Amsterdam, IHLIA (Internationaal Homo Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief) en Stichting Homomonument. We werken samen met Foam 
(Fotomuseum Amsterdam) en World Press Photo adviseert ons.  
 
In 2012 wordt de wedstrijd voor het eerst georganiseerd. De wedstrijd loopt van mei tot en met 
begin juli. In juli selecteert een jury van internationale experts de winnaars. De expositie loopt de 
hele maand oktober.  
 
 
Wat houdt de stage in 

 Je verzorgt de online publiekscommunicatie: het bijhouden van de website, het plaatsen van 
nieuwe content op Facebook, korte berichtjes op Twitter)  

 Je produceert de nieuwsbrief die eens per vier tot zes weken wordt verspreid 

 Je coördineert de productie van posters, flyers, online banners en de virtuele expositie voor 
op de website en regelt de verspreiding  

 Je regelt free publicity: persaandacht, artikelen op websites en in blogs, interviews op radio 
en TV, bijhouden perscontacten, samenstellen persmap  

 Je bedenkt publieksacties, coördineert het nog op te richten promotieteam en verzorgt de 
promotie van de activiteiten 

 Je verzorgt een publieksonderzoek en een onderzoek onder de deelnemers aan de wedstrijd 
 
 

Profiel en stagevergoeding 

 Je volgt een opleiding op tenminste HBO-niveau en bent derde- of vierdejaars  

 Je bent beschikbaar vanaf augustus 2012 (liefst vanaf juli) tot en met tenminste oktober 
2012; langer is prima 

 Je krijgt een stagevergoeding, de hoogte bepalen we in overleg 

 Je werkt zelfstandig 
 



 
Contactpersoon: 
Joeri Kempen, Projectmanager 

 Tel:   +31-(0)6-52.010.227 

 Mail:  jkempen@pridephotoaward.org  

 Web:  www.pridephotoaward.org  
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