Voorstellingen, concerten en activiteiten voor iedereen, ongeacht levensstijl, leeftijd of
portemonnee. Een programma en een ambiance waar je u tegen zegt. Uitmuntende horeca. Een
organisatie die altijd nadenkt over hoe het beter of anders kan. Die buiten de lijntjes durft te kleuren.
Die nauw samenwerkt met haar strategische partners. Dat zijn wij. We zijn een welkom huis voor
artiesten, musici, makers en bovenal ons publiek. We weten ons met hoogwaardige en relevante
podiumkunsten en evenementen te verbinden aan bewoners, artiesten, musici, organisaties en
bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat in de live-ontmoeting alle schoonheid, inspiratie en verdieping
samenkomt.
Ik zoek je:
stagiair marketing & educatie
• hbo/wo • fulltime meewerkstage • per september
Als stagiair marketing & educatie leer je alles over de hectische, dagelijkse praktijk rondom de
communicatie en marketing van een groot theater. Hoe verkoop je een breed aanbod aan
theatervoorstellingen en concerten? Wie zijn je doelgroepen, hoe benader je die het beste? Komend
najaar leer je wat een marketeer dagelijks bezighoudt; je verzamelt en verwerkt alle benodigde
voorstellingsinformatie, onderhoudt contact met impresariaten en samen met je begeleider initieer
je speciale acties rondom de verkoop, zowel offline als via social media. Je werkt zelfstandig,
schouder aan schouder met de ervaren collega's.
Wij vragen:
We zoeken een enthousiaste teamspeler die van theater en muziek houdt. Je hebt een goede
schrijfvaardigheid en je werkt nauwkeurig en secuur. Je weet je weg op internet te vinden en je kan
goed met MS-word en MS-excel omgaan, kennis van Photoshop en/of andere
fotobewerkingsprogramma's is een pré.
Wij bieden:
Theaters Tilburg biedt je een inspirerende omgeving en een goed begeleid leertraject. Daarnaast mag
je gratis naar alle voorstellingen en concerten in Theaters Tilburg en ontvang je een stagevergoeding.
Informatie en sollicitatie:
Je kunt je sollicitatie (motivatie en CV) voor 15 juni 2018 per e-mail sturen aan Rozemarijn Romeijn,
medewerker marketing & educatie: rromeijn@theaterstilburg.nl. Meer informatie over Theaters
Tilburg: www.theaterstilburg.nl

