Het Zaantheater is hét podium voor de Zaanstreek en biedt een groot aanbod van professionele voorstellingen.
Van cabaret, musicals, jeugdtheater en concerten tot opera, dans, toneel en internationale shows; er is voor
iedereen iets te beleven in ons gastvrije theater. Daarnaast bieden wij veel ruimte aan Zaanse
amateurvoorstellingen, stadsprogrammering en zelf geproduceerde festivals en projecten. Ook de zakelijke
markt met congressen, evenementen en feesten bedienen wij graag.
Gelegen in het hart van Zaandam is het Zaantheater een cultureel middelpunt voor bewoners uit de stad en
omstreken. Ons theater beschikt over twee theaterzalen (879 en 230 stoelen), een mooie open foyer met
diverse bars en een restaurant met uitzicht op de Zaan. Voor de tweede helft van het theaterseizoen, vanaf
februari 2022, zijn wij op zoek naar een stagiair(e) op de afdeling Marketing & Publiciteit die mee werkt op de
afdeling. Het betreft een stage voor 24-28 weken voor 4 of 5 dagen in de week.
Wij zijn op zoek naar een:

STAGIAIRE MARKETING EN PUBLICITEIT
Wat ga je doen? Je
• ondersteunt de marketingafdeling door het uitvoeren van diverse werkzaamheden;
• helpt mee aan de verkoop van het nieuwe theaterseizoen;
• plaatst foto's, teksten en filmpjes op de website en social media kanalen;
• stelt nieuwsbrieven en servicemails samen;
• stuurt mailingen uit naar pers en publiek;
• doet onderzoek, analyseert verkoopstanden en bezoekersprofielen;
• werkt mee aan activiteiten die georganiseerd worden rondom voorstellingen.
Wie zoeken wij?
• Je bent student marketing of communicatie (HBO of WO niveau);
• Je bent 24-28 weken beschikbaar;
• Je hebt ervaring met Photoshop en/of InDesign;
• Je kan foutloos Nederlands;
• Je hebt social media kennis;
• Je bent flexibel, onderzoekend en enthousiast
• Je hebt affiniteit met theater.
Wij bieden een leuke en leerzame stage voor 4 of 5 dagen in de week waarbij je de kans krijgt kennis te maken met
de verschillende aspecten van marketing. De afdeling Marketing & Publiciteit bestaat uit 3 personen met elk hun
eigen specialiteit. Als stagiair maak je wezenlijk onderdeel uit van de afdeling. Wij bieden een stagevergoeding.
Solliciteren?
Je kunt je sollicitatie per email richten aan Liselotte van Zwol, via lvanzwol@zaantheater.nl

