Hou je van de stad, Groningen in het bijzonder, of verwacht je dat die liefde snel kan opbloeien? Kun je goed
schrijven en beschik je over journalistieke voelsprieten? Heb je gevoel voor PR en communicatie? Ben je een
goede, enthousiaste (content)organisator met gevoel voor concept en inhoud? En heb je affiniteit met
stadsontwikkeling, architectuur en stedenbouw? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Platform GRAS zoekt per direct een:

(Junior) Stadsredacteur (0,6 fte)
Over GRAS
Platform GRAS is het centrum voor stad en landschap van Groningen. Als ware stadmakers maken wij ons sterk
voor een gezonde, fijne en sterke stad en regio waar ruimtelijke kwaliteit een hoofdrol speelt. GRAS daagt uit,
inspireert en organiseert. Dat doen we voor een brede doelgroep en met een veelheid aan projecten. GRAS is
een culturele onderneming. Dat betekent dat we naast ons eigen programma ook werken in opdracht van
derden. Deze combinatie houdt ons scherp en fris. Maar bovenal zitten we vol ambitie. We bouwen aan een
nieuw profiel, nieuwe projecten, nieuwe concepten een groter werkgebied en een vers nieuw (en groter) team.
Wat zoekt GRAS
Als (Junior) Stadsredacteur ben je onderdeel van een hecht en daadkrachtig team. Samen met een van de Senior
Projectleiders vorm het hart van de GRAS Stadsredactie: een vers en markant GRAS-project dat invulling geeft
aan onze nieuwe koers. Je maakt of organiseert content voor de nieuwe GRAS-website en onderhoudt de andere
communicatiekanalen van GRAS. Je bent slim, nieuwsgierig, initieert onderzoek, zoekt uit, verbindt, organiseert
en beschikt over de nodige ‘durf’. Daarnaast ondersteun je de GRAS-projectleiders op het vlak van de PR.
Je competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent talig en hebt (onderzoeks)journalistieke interesse
Je hebt gevoel voor (en wellicht zelfs praktische kennis van) grafische vormgeving, film en/of fotografie
Je hebt affiniteit met (social) media
Je bent enthousiast, een tikje eigenwijs beschikt over een gezonde dosis durf
Je bent maatschappelijk geëngageerd
Je hebt affiniteit met stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en haalt je neus niet op voor ‘domme klusjes’
Je werkt makkelijk (interdisciplinair) samen, zowel binnen het GRAS-team als daarbuiten
Je houdt makkelijk meerdere ballen in de lucht

GRAS geeft binnen deze functie graag de kans aan jong talent. Voel je je ondanks je leeftijd nog jong? Dan gooien
wij de deur natuurlijk niet dicht. We laten ons graag verrassen!
We bieden:
•
•
•
•
•

Een inspirerende werkplek binnen een hecht, creatief, loyaal en resultaatgericht team
Toegang tot een breed netwerk met boeiende partners uit diverse disciplines
Flexibiliteit om je werk bij GRAS te combineren met andere activiteiten en projecten
Een jaarcontract met de intentie tot verlenging
Een baan bij het leukste architectuurcentrum van Nederland

Heb je interesse? Stuur dan vóór woensdag 28 juni 2017 een CV met motivatie naar petermichiel@platformgras.nl. Wil je meer informatie? Mail dan naar bovenstaand adres of bel met GRAS via T: 050
312 33 95 (woensdag – vrijdag). De gesprekken worden gevoerd in de eerste en tweede week van juli.

