Vacature stagiaire Marketing & Communicatie
Van:
Aanvang:
Duur:
Reacties:

Stadsschouwburg De Harmonie
september 2022
5 tot 10 maanden, 4 à 5 dagen per week
Per email naar hoofdmarketing@harmonie.nl t.a.v. Fedde Benedictus

Stadsschouwburg De Harmonie is dé plek voor iedereen die zich aangesproken voelt door
de veelzijdigheid van de podiumkunsten. De Harmonie wil graag dat jong en oud zich thuis
voelt en richt zich op diverse doelgroepen. Jaarlijks telt De Harmonie ongeveer 450
activiteiten die in totaal zo'n 200.000 bezoekers trekken.
De Harmonie is op zoek naar een marketing topper die houdt van een uitdaging en graag
werkt binnen een leuk sfeervol team. Dus heb jij affiniteit met theater en ben jij: creatief,
zelfstandig, proactief en een echte teamplayer? Reageer dan nu op deze functie voor een
onvergetelijke en leerzame stage binnen De Harmonie!
Taken:
- Onderhouden van online communicatie: social media en website. Denk hierbij aan
het creëren van waardevolle content (video’s opnemen met artiesten, interviews
houden), berichten uitzetten op de social media en het monitoren hiervan.
- Perscontacten onderhouden en persberichten schrijven.
- Mede organiseren van voorstellingen en evenementen.
- Verschillende marketingtechnieken inzetten ter promotie van voorstellingen en
evenementen.
- Het meten van de impact van verschillende marketinguitingen
(onderzoek). Stageopdracht in overleg.
- Ondersteuning (zelfstandig) van de marketing bij de creatie en uitrol van
verschillende campagnes, voorstellingen en evenementen, waarbij veel mogelijk
is met ruimte voor eigen initiatief.
Profiel:
▪ Je volgt een opleiding op minimaal Hbo-niveau (bijv. Communicatie, Media,
Marketing, Commerciële Economie).
▪ De Nederlandse taal beheers je uitstekend.
▪ Je bent zelfstandig en proactief.
▪ Je kunt goed samenwerken.
▪ Ervaring, kennis en interesse in marketing en theater is een pré.
We bieden jou:
Een unieke werkplek waarbij je een kijkje achter de schermen neemt bij diverse
evenementen en voorstellingen. Een dynamische, interessante leerplek met veel ruimte
voor eigen initiatief en inbreng. De kans om je netwerk uit te breiden in de Friese
cultuurwereld. Tot slot gratis of met een fikse korting voorstellingen van De Harmonie
bezoeken.

