VACATURE STAGIAIR(E) MARKETING & PUBLICITEIT
Over ons
Wij werken als productie- en marketingteam aan theatervoorstellingen voor de
grootste Nederlandse theaters. Dat doen wij door theaters en producenten bij elkaar
te brengen als het gaat om het bedenken, ontwikkelen, produceren en landelijk in
de markt zetten van musical- en toneelproducties voor een groot publiek.
Invulling van jouw stage bij Theateralliantie
In nauwe samenwerking met de projectleider Marketing & PR houd je je bezig met
de marketing en publiciteit voor de meest uiteenlopende voorstellingen die
geprogrammeerd staan voor het huidige seizoen en werk je mee aan de
voorbereidingen voor seizoen 2021-2022. Op basis van jouw stage leerdoelen, jouw
(verborgen) talenten en eigen wensen qua carrièreontwikkeling stellen we jouw
takenpakket vast.
Als stagiair(e) bij de Theateralliantie
- ben je betrokken bij het uitdenken en monitoren van marketingcampagnes
- ontwikkel, implementeer en verspreid je marketingmaterialen
- help je mee bij PR events, zoals perspresentaties en premières
- heb je dagelijks contact met de marketingmedewerkers van theaters
- verzamel en verwerk je diverse data, zoals kaartverkoopstanden
Onze ideale stagiair(e)
- heeft affiniteit met theater en musical
- is 5 à 6 maanden beschikbaar voor minimaal 4 dagen per week, bij voorkeur vanaf
uiterlijk februari tot en met juni 2021
- is student MBO, HBO of WO in de richting van marketing, communicatie,
vrijetijdsmanagement, theaterwetenschappen of CMV
- is creatief, proactief en leergierig
- heeft geen 9 tot 5 mentaliteit
- schrijft snel en foutloos, communiceert makkelijk en correct
- kan omgaan met Mac en is een Excel, Word en Powerpoint held
- mág een expert zijn in Social Media, InDesign/Photoshop en/of video-editing
- beschikt over een studenten week OV en is bereid te reizen naar Amsterdam
Als onze ideale stagiair(e)
- ontvang je een marktconforme stagevergoeding
- werk je op een waanzinnig interessante leerplek met veel ruimte voor eigen initiatief
- heb je de mogelijkheid om je netwerk exponentieel uit te breiden
- krijg je de kans om voorstellingen bij te wonen in het kader van je werkzaamheden
- word je onderdeel van een klein, hecht en gedreven team
- mag je een dynamische stage verwachten, waarbij geen dag hetzelfde zal zijn
Interesse?
Stuur jouw motivatie en CV naar info@theateralliantie.nl. Sluitingsdatum is woensdag
23 december. Voor vragen of meer informatie: Joyce.wasterval@theateralliantie.nl

