Architectuurcentrum Amsterdam

Arcam Architectuurcentrum Amsterdam is het startpunt voor iedereen die
geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Met
een dynamisch programma speelt Arcam in op actuele thema’s en betrekt
daarbij bouwers, ontwerpers en gebruikers. Daarnaast wil Arcam door
tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen een zo groot mogelijk
publiek bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden.
Arcam is op zoek naar een:

Stagiair Onderzoek Tentoonstelling, Programmering
en Evenementen
(jan - juni 2022)
We zijn op zoek naar een gemotiveerde en leergierige stagiair voor de ondersteuning bij
het onderzoek, de programmering en productie van:
•

De tentoonstelling Private_Eye_Butler_Spy (maart 2022 – juni 2022)

De tentoonstelling Private Eye verzamelt alle gadgets en smart systems in en om
het woonhuis en onderzoekt de grenzen tussen gemak en privacy. Hoe ziet het
nieuwe huis van de toekomst er uit? Wie heeft toegang tot alle data die worden
verzameld door al die domotica en slimme systemen, en wie is hier de eigenaar
van?

•

De onderzoekspublicatie De Kleine Cameragids (januari 2022 – mei 2022)

•

Het onderzoeksproject de Subjectieve Atlas van Amsterdam (oktober 2021 –
december 2022)

De Kleine Cameragids wordt een publicatie ter bevraging en kritiek op het
toenemende cameratoezicht in de urbane omgeving en eveneens ter stimulering
van de bewustwording onder de burgers die hieraan onderhevig zijn. Alle soorten
beveiligings camera’s en sensoren in de openbare ruimte, winkels,
kantoorgebouwen en woningen worden stuk voor stuk behandeld in de vorm van
een vogelgids. De fysieke en visuele eigenschappen worden hierin via een
tekening geduid met daarnaast informatie over hun specialisatie, meest
voorkomende plek van installatie en welke instanties dit model het meest
gebruiken.

Dit programma, dat bestaat uit een publiek gevoerd onderzoeksprogramma met
als uiting een publicatie, heeft als doel om meer inclusieve perspectieven te
verzamelen op de gebouwde omgeving van Amsterdam, met name van de
ondervertegenwoordigde stemmen in de steeds diverser wordende stad
Amsterdam.

•

De Dag van de Architectuur (17 juni 2022)
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De Dag van de Architectuur is een landelijke dag om de (debatten rond)
architectuur en stadsplanning te delen met het grote publiek. Tijdens dit
evenement kunnen bezoekers nieuw opgeleverde gebouwen bezoeken en vindt er
een inhoudelijk programma plaats (in de vorm van een lezing, filmvertoning,
werksessies, of anders) in Arcam.
WANNEER?
•
Tweede semester collegejaar 2021 - 2022, start januari 2022 of in overleg
•
Duur: 4 tot 5 maanden
•
Bij voorkeur 4 dagen per week, evt. 3 dagen per week mogelijk in overleg
WAT GA JE DOEN?
Tentoonstelling PRIVATE_EYE_BUTLER_SPY
Samen met de projectleider de tentoonstelling Private Eye produceren:
•
Teksten schrijven en redigeren voor de tentoonstelling
•
Communiceren met de grafisch ontwerper en kleine opdrachten voor de
tentoonstelling opmaken in Indesign/ Illustrator
•
Communicatie met stakeholders en partners van de tentoonstelling
•
Communicatie met de tentoonstellingsontwerpers, vormgevers, AV-technici en
- bouwers.
•
Hands-on ondersteunen tijdens de opbouwweek van de tentoonstelling,
inclusief de opening (begin maart 2022)
•
Meedenken over de invulling van het randprogramma tijdens de tentoonstelling
•
Produceren van evenementen die onderdeel zijn van het randprogramma
(lezingen, werksessies, tours)
Onderzoek en publicatie DE KLEINE CAMERAGIDS
Samen met de projectleider:
•
Onderzoek doen naar verschillende soorten surveillance camera’s in de
openbare ruimte
•
De resultaten van dit onderzoek nauwkeurig opslaan in een database
•
Communiceren met de illustrator en grafisch ontwerper van de publicatie
•
Communiceren met de inhoudelijke bijdragers van de publicatie
•
Content creëren voor de communicatie rond dit project
Onderzoeksproject de SUBJECTIEVE ATLAS VAN AMSTERDAM
Samen met de projectleider en een grafisch ontwerper het participatieve
onderzoeksproject Subjectieve Atlas van Amsterdam, Meerstemmige perspectieven op
de gebouwde omgeving begeleiden:
•
organiseren en coördineren van workshops met verschillende organisaties in
Amsterdam
•
tijdens de workshops de deelnemers begeleiden
•
een mini-expositie opzetten in Arcam met de resultaten van de workshops
(maart 2022 – december 2022)
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•

content verzamelen en creëren voor de communicatie

DAG VAN DE ARCHITECTUUR
Samen met de projectleider:
•
Een programma samenstellen voor de Dag van de Architectuur
•
Afstemmen met de andere architectuurcentra in Nederland
•
Het evenement produceren
ALGEMEEN
•
Het maken van redactionele bijdragen voor de website en de Architectuurgids
van Arcam
•
Namens Arcam actief zijn op onze Social Mediaplatformen Instagram
en Linkedin o.a.
•
Algemene kantoorwerkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering

WIE BEN JE?
•
Je bent een masterstudent met een HBO/WO opleiding die relevant is voor het
project, zoals Architectuur, (Grafische) Vormgeving, Architectuur- of
Kunstgeschiedenis, (Visuele) Antropologie, Sociale Geografie, Planologie,
Culturele Studies, Future Planet Studies, Crisis- and Security Management,
Interaction Design, Urban Studies, Design Academy, Beeldende Kunsten, of
andere.
•
Tech-savvy: je weet je weg te vinden in nieuwe technologieën
•
Je bent een organisator en goed in staat zelfstandig te werken
•
Je bent enthousiast, initiatiefrijk, flexibel, stressbestendig en nauwkeurig
•
Je vindt het leuk om een combinatie van praktische en inhoudelijke taken uit te
voeren
•
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
in het Nederlands en/of Engels
•
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent in staat om te
communiceren op diverse. schaalniveaus, van sponsors tot vrijwilligers en van
ontwikkelaars tot bewoners
•
Ervaring met Adobe Creative Cloud programma's zoals Indesign en Première
Pro is een pré
WAT BIEDEN WIJ?
Bij ons zijn stagiaires volwaardig lid van het team en draaien dan ook mee op kantoor en
bij de diverse projecten. We bieden je een dynamische werkomgeving in het hart van
Amsterdam (mits de coronamaatregelen het toelaten), waarin veel ruimte is voor eigen
initiatief. De komende maanden werk je samen met een team van 7 vaste medewerkers
en 3 stagairs, waardoor je veel competenties kunt opdoen. Bij deze stage krijg je een
vergoeding van €300 per maand bij een stageweek van 4 dagen. Gezien de maatregelen

omtrent het coronavirus zijn de evenementen onder voorbehoud, mogelijk vinden deze
online plaats, maar er is altijd meer dan genoeg te doen bij Arcam.
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GEINTERESSEERD?
Stuur dan jouw motivatie met CV op naar Arcam, t.a.v. Marc Peperkamp, marc@arcam.nl
/ 020 620 48 78. Vermeldt hierbij voor welke stagevacature je specifiek solliciteert. Voor
meer informatie over de inhoud van de stage kan je mailen naar annevera@arcam.nl ).
Reacties dienen uiterlijk zondag 12 december 2021 bij ons binnen te zijn. De gesprekken
worden gehouden op 16 of 17 december.
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