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Ter versterking van de afdeling marketing en communicatie zoeken wij naar een stagiair(e). Gaat jouw hart 
sneller kloppen van theater, cabaret, zang en dans? Wil jij weten hoe het er dagelijks in een theater aan toe 
gaat én heb je de ambitie om ervoor te zorgen dat we onze zalen uitverkopen? Dan is deze stage zeker iets 
voor jou! We zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige stagiair die mee komt helpen met het verster-
ken van Cultuurhuis De Klinker. Het gaat om een meeloopstage waar je veel praktijkervaring kan opdoen. 
Zo help je onder andere mee met het bijhouden van onze website, onderhouden van social media en werk 
je mee aan marketingcampagnes. Wie zijn wij? Hét cultuurhuis in Winschoten dat sinds 6 jaar heropend is. 
De Klinker is een begrip in de omgeving. Naast een mooi theater bevindt zich in Cultuurhuis De Klinker een 
kunstencentrum, bioscoop, de lokale radio omroep RTV GO en een bibliotheek. Je verricht werkzaamheden 
voor zowel het theater als het kunstencentrum.

In het kort
Vanaf: September 2021

Duur: in overleg
Uren: max. 32Soort: marketing en communicatieAfstudeeropdracht: niet mogelijk

Jouw taken
• De marketeers op de afdeling bij hun werkzaamheden ondersteunen
• Schrijven van persberichten en nieuwsbrieven
• Folders en posters in de omgeving verspreiden
• Bedenken en uitvoeren van campagnes en acties
• Zowel online als offline content creëren 
• Speciale avonden begeleiden

Je bent
• Een HBO student
• Dol op alles wat met podiumkunsten te maken heeft
• Communicatief en grammaticaal sterk 
• Werkt goed zowel in teamverband als zelfstandig
• Flexibel en stressbestendig
• Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media
• Handig met Photoshop en Indesign? Dat is een pré!

Wat wij bieden
• Een stageplek voor maximaal 32 uur per week (termijn in overleg)
• Een informele werkomgeving waar altijd wel iets te beleven is
• Je werkt mee aan het operationele marketing/communicatie proces
• Een professionele leer- en werkomgeving

Solliciteer 
Heb je vragen of wil je je motivatie en CV insturen? Dat kan via marketing@indeklinker.nl t.a.v. Wybrich Kaastra. 
Doe dit voor 1 juni 2021.
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