Marketing Communicatie stageplek bij Cultuurhuis Amare
Tijdens je stage ben je onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie. Samen
zorgen we ervoor dat Amare tijdens voorstellingen zo vol mogelijk zit!

INTERNSHIP · HBO · DEN HAAG

Ben je op zoek naar een bruisende en leerzame stageplek in de theaterwereld?
Cultuurhuis Amare in Den Haag zoekt doorlopend stagiairs die van aanpakken
weten op de afdeling Marketing & Communicatie.

Wat ga je doen?
• Je assisteert de marketeers bij de promotie van hun concerten en voorstellingen.
• Je helpt bij het schrijven, plannen, produceren en verspreiden van (e-)mailings en
andere marketingmiddelen.
• Je onderhoudt contact met diverse partners in de stad, theaters in het land en
producenten van gastvoorstellingen.
• Je bedenkt en plaatst berichten op social mediakanalen.
• Je bent verantwoordelijk voor een goede zichtbaarheid van de
promotiematerialen in het theater.
• Je kunt gratis voorstellingen en concerten bijwonen.
Wie zijn wij?
Amare is het nieuwe huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting aan het
Spuiplein in Den Haag. Een splinternieuw gebouw met concertzalen, een
theaterzaal, studio’s, les- en repetitieruimtes, horeca en nog veel meer. Het is het
thuis van vier Haagse topinstellingen: Stichting Amare, Residentie Orkest Den Haag,
Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium. Een podium van, voor en
door de stad. Stichting Amare (voorheen Zuiderstrandtheater) is eindverantwoordelijk
voor de exploitatie en programmering van Amare.
Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een creatieve, zorgvuldige en vooral enthousiaste stagiaire op
hbo-niveau. Jij:
• Zit in het 2e of 3e jaar van een opleiding Communicatie, Marketing &
Communicatie of Media & Entertainment Management;
• Vindt het leuk om teksten te schrijven, bent nieuwsgierig en kan goed zelfstandig
aan de slag;
• Hebt affiniteit met theater en cultuur;
• Woont bij voorkeur in Den Haag;

•

En je bent minimaal 4 maanden aaneensluitend beschikbaar voor 32 of 36 uur
per week.

Wat bieden wij?
Tijdens je stage ben je onderdeel van de organisatie. Je wordt betrokken bij
vergaderingen, krijgt je eigen opdrachten en voert praktische werkzaamheden uit,
met als doel de organisatie van binnenuit te leren kennen. We bieden je:
• Een dynamische stageplek in een team van 7 marketing/communicatie
specialisten.
• Je bent onderdeel van de organisatie, wordt betrokken bij vergaderingen en krijgt
je eigen opdrachten.
• Een stagevergoeding á €300,- per maand
• Toegang tot heel veel dans-, opera-, musical of cabaretvoorstellingen, klassieke
en theaterconcerten!
Reageren
Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar communicatie@amare.nl

