
Hoogt on Tour is op zoek naar jou! 
 
Stagiair(e) Creatieve contentmaker 
(M/V/X, periode en uren in overleg) 

We zijn op zoek naar een talentvolle, creatieve en enthousiaste beeldmaker in opleiding om de 
programma's en activiteiten van Hoogt on Tour in beeld vast te leggen en te promoten. 
 
Dit bieden wij jou: 
Je krijgt alle mogelijkheden om in korte tijd kennis en ervaring op te doen binnen een geweldige 
culturele organisatie in Utrecht. Je kunt bouwen aan je culturele netwerk en je maakt gedurende je 
stageperiode volwaardig deel uit van het hele team. Je wordt begeleid door de manager marketing, 
maar je werkt ook nauw samen met de programmeur en de educatieve afdeling. De organisatie is 
klein en de lijntjes zijn kort. Natuurlijk kun je, mag je en vooral wil je naar heel veel films en 
programma's van Hoogt on Tour. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding van €300,- per maand 
op basis van 39 u/w en eventueel reiskostenvergoeding. 
 
Dit ga je doen: 
• Je mag de programma's, films en (educatieve) projecten van Hoogt on Tour verbeelden en 

communiceren. Dat kan in foto, in animatie, bewegend of stilstaand beeld.  
• Je bent regelmatig bij programma’s van Hoogt on Tour aanwezig om live -via onze socials- verslag 

te doen, te sharen en te liken. 
• Je denkt mee over de stijl en huisstijl van Hoogt on Tour en je doet voorstellen ter verbetering 

van onze communicatiemiddelen.  
• Je onderhoudt en verbetert waar mogelijk onze social media-uitingen. 
 
Dit ben jij: 
• Je bent creatief, enthousiast en origineel.  
• Je bent leergierig en nieuwsgierig. 
• Je hebt al uitgekiende social mediaskills en dat laat je graag aan ons en de wereld zien.  
• Je verdiept je graag in onze films en programma’s. 
• Als je ervaring hebt met Adobe-programma’s, zowel in foto als bewegend beeld, is dat een groot 

voordeel. 
 
Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor 
iedereen. Daarom verwelkomen wij mensen die ons helpen de samenleving beter te representeren 
van harte. 
 
Geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze stageplek? Mail dan zo snel mogelijk je CV, liefst met enkele voorbeelden van 
jouw contentskills en een korte motivatie naar ties.lindner@hoogt.nl o.v.v. ‘Stage Creatieve 
contentmaker’. Wil je eerst nog meer informatie, dan kun je contact opnemen met Ties Lindner, 
marketingmanager, op 030 – 231 22 16 of via ties.lindner@hoogt.nl.  
 
Meer over Hoogt on Tour 
Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires 
en klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie 
en verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en 
regelmatig op andere toffe plekken in de stad. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je op 
www.hoogt.nl. 
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