Internship opportunity

Lijkt het je leuk om ervaring op te doen binnen
een internationale galerie voor hedendaagse
kunst?
GRIMM is op zoek naar een stagiair(e) voor 3-5 dagen
per week.
Wie zijn wij?
GRIMM is een galerie voor hedendaagse kunst en
vertegenwoordigt dertig internationale kunstenaars.
In onze twee galerieruimten in Amsterdam en een derde
in New York organiseren wij iedere 8 weken een nieuwe
tentoonstelling. Daarnaast nemen we deel aan
internationale kunstbeurzen.
Wij zijn opzoek naar een all-round stagiair in Amsterdam
met die van aanpakken weet. Je ondersteunt het team in
de organisatie van de galerie met de dagelijkse gang van
zaken. Je leert op een praktische manier wat er allemaal
komt kijken bij het reilen en zeilen van een galerie.

Wie ben jij?
Wij zoeken een integere en ambitieuze stagiair(e) die
voldoet aan het volgende profiel:
• HBO/WO student;
• Affiniteit met hedendaagse kunst;
• Je wilt heel graag, heel snel en heel veel leren;
• Je bent bekend met CMS-systemen, of maakt je dit
soort systemen snel eigen;
• Je kunt werken met Office. Ervaring met Adobe
Illustrator, Indesign en Photoshop is een pré;
• Je past goed in ons kleine, maar energieke, flexibele en
enthousiaste team;
• Communicatief, onafhankelijk en nieuwsgierig met
gevoel voor humor, flexibiliteit en resultaatgericht;
• Hands-on en een probleemoplosser;
• Je bent bereid en in staat om op zaterdagen te werken;
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam;
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

Inclusief stagevergoeding.

Interesse?
Dan ontvangen we jouw sollicitatiebrief met CV.
Mocht je eerst nog meer informatie willen, kun je terecht
bij Jorien de Vries via info@grimmgallery.com

Would you like to gain experience in an
international contemporary art gallery?

Who are you?
We are looking for an honest and ambitious intern who
meets the following criteria:

GRIMM is looking for an intern for 3-5 days a week.

• HBO / WO student;
• Affinity with contemporary art;
• Eager to learn;

Who are we?
GRIMM is a contemporary art gallery and represents
thirty international artists. We organize new exhibitions
every 8 weeks in our two gallery spaces in Amsterdam
and a third in New York. We also participate in
international art fairs.
We are looking for an all-round intern in Amsterdam
who is hands-on and will support the team with the
day-to-day operations. Through this internship,
you will learn what it is involved to run a gallery.
GRIMM will provide an internship allowance.

• Familiar with CMS systems, or willing to master your
way through;
• Able to work with Office. Experience with Adobe
Illustrator, Indesign and Photoshop is an advantage;
• A good fit for our small, but energetic, flexible and
enthusiastic team;
• Communicative, independent and curious with a sense
of humor, flexibility and result-oriented;
• Hands-on and a problem-solver;
• Willing and able to work on Saturdays;
• Preferably living in Amsterdam;
• You are fluent in both Dutch and English.
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Interested?
Please send us your motivation letter and CV.
If you would like more information, you can contact
Jorien de Vries via info@grimmgallery.com

