Public Cinema zoekt:

Stagiair(e) Office & Facility
Als stagiair Office & Facility is het jouw missie om alle ondersteunende processen

Jouw profiel

vlekkeloos te laten verlopen, dit doe je samen met je stagebegeleider, tevens Office
Manager. Je bent een allrounder op facilitair en administratief gebied. Je bent een echte

\ Je hebt een zelfstandige werkhouding, bent flexibel, sociaal en dienstverlenend

aanpakker en neemt graag zelf initiatief. Je bent degene die ervoor zorgt dat ons (digitale)

\ Naast facilitaire zaken heb je ook affiniteit met administratief werk

kantoor een fijne en opgeruimde plek is om te werken. Je bent flexibel en dienstverlenend,

\ Je leest, spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

want je collega’s weten je namelijk altijd te vinden voor kleine (facilitaire) taken.

\ Je beschikt over een rijbewijs

Public Cinema is een creatief ontwerpbureau met 10 jaar en 2.000 projecten

Wat we bieden

aan ervaring. Met een team van 30 mensen werken we aan zeer uiteenlopende
projecten zoals huisstijlen, campagnes, infographics, websites en e-learning.

\ Een fantastische stageplek in een superleuk team van 30 mensen.

We werken voornamelijk in opdracht van organisaties in de publieke sector

\ Een informele, ontspannen en plezierige werkomgeving, met afwisselende

zoals ministeries, universiteiten en zorginstellingen. We specialiseren ons

projecten, veel verantwoordelijkheid en goede begeleiding.

in de vertaalslag tussen inhoud en vorm. Maatschappelijke betrokkenheid

\ Een stoere werkplek in een creatief pand in Amsterdam-West.

hebben we hoog in het vaandel staan.

\ Gezellige lunches en wekelijks een borrel.
\ Een stagevergoeding van 300 euro per maand.

Ontmoet een paar van je toekomstige collega’s
Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail met je CV en motivatie naar Daphne Koekkoek: daphne@
Joris
CFO

Daphne

Office Manager

Demylee

public-cinema.com. Vermeld erbij: ‘stage Office & Facility’.

Assistent Controller

De start van de stageperiode is in overleg en voor een periode van minimaal 20
weken fulltime. De voorkeur heeft een stageperiode van 1 jaar op basis van parttime,
maar wij staan ook open voor een fulltime stageperiode van 5 maanden. Heb je een

Kijk voor wie we zijn en wat we doen op:
www.public-cinema.com

vraag? Dan kun je altijd bellen naar Peter Kasbergen op 06-28508948 of mailen naar
peter@public-cinema.com.

*

Kom jij ons team versterken? We zien je e-mail graag tegemoet!

