Kan je goed ontwerpen? Ben je op zoek naar een speeltuin waar er
ruimte is voor jouw ideeën en ontwikkeling? En vind je drugs een
interessant onderwerp? Kom stage lopen bij Poppi Drugsmuseum en
Stichting Mainline.
Wie zijn wij?
Stichting Mainline is een non-profitorganisatie met het hoofdkantoor
in Amsterdam en haar werkterrein in zowel binnen- als buitenland.
Mainline’s missie is het bevorderen van de gezondheid en het
verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Dit
doen wij zonder primair het druggebruik zelf terug te willen dringen en
vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de
individuele gebruiker.
Poppi Drugsmuseum is de sociale onderneming van Mainline. Poppi
organiseert op dit moment onder andere pop-up expo’s en bouwt op
die manier aan een volwaardig museum over drugs. Poppi wil een plek
creëren waar mensen kunnen leren en praten over alle kanten van
drugs en drugsbeleid.
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het design van Mainline en Poppi. Zo
ontwikkelen we vaak nieuwe websites voor specifieke doelgroepen.
Aan het einde van het 2022 lanceert Mainline de website chemsex.nl:
voor mensen die seks en drugs combineren en hierover advies willen.
Jij draagt bij aan het ontwerp van deze website. Vervolgens willen we
graag een nieuwe huisstijl voor de Instagram van Poppi. Daarnaast is
er een breed scala aan grafische taken: maken van websitebeeld en
socials posts, opmaken van nieuwsbrieven, rapporten, flyers en
presentaties. Bij Poppi en Mainline begrijpen we dat goed design zeer
belangrijk is voor de communicatie: vandaar dat er volop ruimte is
voor jouw inbreng.
Wat breng jij?
Je hebt vertrouwen in je eigen kunnen. Je kan goed ontwerpen en
weet hoe je InDesign, Illustrator en Photoshop gebruikt. Je neemt
initiatief en je vindt het fantastisch dat er ruimte is voor jouw ideeën.
Alles op een rijtje:
•
Met jouw werk verbeter je de wereld een beetje
•
Je werkt in Amsterdam, maar af en toe thuiswerken is mogelijk
•
Je een ontvangt een schappelijke stagevergoeding
•
Je wordt iedere dag begeleid

Enthousiast?
Mail je CV en motivatie (of vragen) naar h.hamans@mainline.nl

