De Deventer Schouwburg is het Podium van de Stad en bruist van ’s ochtends vroeg tot s ‘avonds
laat. Wij programmeren naast de voorstellingen en evenementen, ook vele projecten die we samen
met de stad ontwikkelen.
Wij zoeken een:
Stagiair(e) marketing & communicatie (meewerkstage)
Periode: september 2018 t/m februari 2019
Stage lopen op de Marketing & Communicatieafdeling van een theater betekent dat je kiest voor een
hectische, dynamische en ontzettend leuke omgeving waar je heel veel leert maar ook heel veel
plezier gaat hebben. Als stagiair ondersteun je de marketingcollega’s op veel terreinen en heb je
eigen taken. Je zorgt dat de stroom publiciteitsmaterialen (flyers en posters) die binnen komt
verwerkt wordt, je verspreidt de publiciteitsmaterialen binnen het gebouw en in de stad, je schrijft
nieuwsberichten voor de website en zorgt dat altijd de juiste informatie over de voorstellingen op de
website te vinden is. Je schrijft persberichten en mailings, denkt mee over de content voor onze
social-media kanalen en maakt de berichten en brainstormt mee met je collega’s over de te kiezen
marketingcampagnes voor de verschillende voorstellingen.
Wie ben jij?
• Je studeert Communicatie(wetenschappen)/Marketing/Media & Entertainment aan een
hogeschool of universiteit
• Je houdt van theater
• Je bent sociaal, collegiaal, een echte doorzetter en kunt tegen de hectiek van een drukke
marketingafdeling
• je bent fulltime beschikbaar
• Je vindt het leuk om te schrijven en weet feilloos de juiste toon voor de verschillende
communicatiekanalen te treffen
• Je bent assertief, flexibel, stressbestendig, leert snel én kunt goed zelfstandig werken
Wij bieden
• Een ontzettend leuke stageplek
• De mogelijkheid om voorstellingen en concerten te bezoeken
• Veel ruimte voor inbreng ideeën
• Mogelijkheid om je netwerk uit te breiden
• Een marktconforme stagevergoeding
Denk jij nu: die stageplek is voor mij! Stuur je motivatie en cv dan z.s.m. naar
publiciteit@deventerschouwburg.nl. Wie weet maak jij dan in september 2018 ons team compleet

