
 

 
 
 
Filmhuis Den Haag: vacature Stage Educatie (hbo/wo)   
Periode: start 3 september (periode van 5/6 maanden) voor 3 tot 4 dagen p.w. 
 
Filmhuis Den Haag is een levendige culturele ontmoetingsplek waar het draait om de liefde 
voor film. Met vijf filmzalen, vier studio’s, een café en een restaurant is het pand aan het 
Spui een echte publiekstrekker. Jaarlijks worden zo'n 450 films vertoond aan ruim 185.000 
bezoekers. Onze afdeling Educatie bereikt per jaar ongeveer 16.000 leerlingen uit het basis-, 
voortgezet- en hoger onderwijs met een uitgebreid aanbod aan schoolvoorstellingen en 
filmworkshops.  
 
Tijdens je stage ondersteun je de afdeling Educatie bij haar administratieve en operationele 
werkzaamheden, waaronder: 
 

● het bijhouden van de mailbox;  
● het afhandelen van aanvragen voor schoolbezoeken;  
● administratieve afhandeling van boekingen (o.a. facturen maken en versturen); 
● ondersteuning bij productie van speciale programma’s, waaronder Haagse 

Oogst;  
● contact onderhouden met o.a. scholen/instellingen/samenwerkingspartners; 
● het ontvangen, begeleiden en uitleiden van scholen die Filmhuis Den Haag 

bezoeken voor een educatieve voorstelling of een educatief programma;  
● het online publiceren van content geproduceerd tijdens de filmworkshops; 
● het bijhouden van bezoekersaantallen en afgenomen onderwijsprogramma’s.  

 
Wij zijn op zoek naar: 
 

● een hbo- of wo-student met een liefde voor film (voorkeurstudies: Communicatie 
& Organisatie, Officemanagement, Media & Cultuur); 

● iemand die nauwkeurig, gestructureerd, zelfstandig en klantgericht werkt;  
● iemand die communicatief sterk is en goed kan schrijven (Nederlands en Engels); 
● iemand die beschikbaar is voor 3 tot 4 dagen per week, voor een periode van 

minimaal 4 maanden vanaf maandag 3 september.  
 
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan biedt Filmhuis Den Haag je een leuke en leerzame 
stageplek aan, en begeleiding door bevlogen en professionele collega’s. Naast een 
stagevergoeding, heb je gedurende je stage onbeperkt toegang tot alle films die binnen 
Filmhuis Den Haag worden vertoond (plus introducé).  
 
Graag ontvangen wij je c.v. en motivatiebrief uiterlijk 1 augustus 2018 per mail, t.a.v. Ester 
Hendriksen (coördinator Educatie) via ester@filmhuisdenhaag.nl. Voor vragen kun je 
telefonisch contact opnemen met Ester Hendriksen (aanwezig van maandag t/m donderdag) 
via 070 – 3656030. 
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