Stagiaire communicatie: maak de magie mogelijk in Theater Het Pakhuis!
Dan hebben wij een leuke plek voor jou!

Theater Het Pakhuis is per direct op zoek naar communicatiestagiaires:
Als communicatiemedewerker bij Theater Het Pakhuis ben je verantwoordelijk voor de interne
communicatie met de medewerkers en vrijwilligers en de externe communicatie met onze artiesten
en ons (mogelijke) publiek. Je zorgt ervoor dat de informatie over het theater en de voorstellingen
zichtbaar is via verschillende kanalen en zorgt ervoor dat het promotiemateriaal bij de doelgroepen
terechtkomt. Samen met het team heb je maandelijks overleg om te kijken naar de activiteiten en
aandachtspunten voor de aankomende tijd, die dan onderling worden verdeeld.
Functieomschrijving:
Binnen ons enthousiaste communicatieteam zijn we nog op zoek naar een net zo enthousiaste
stagiair(e): een woordkunstenaar die pakkende teksten schrijft voor onze verschillende kanalen én er
het juiste beeld bij zoekt. Denk hierbij aan het maken van de nieuwsbrieven, social mediaposts en
persberichten. Daarnaast zoeken we iemand die de social mediakanalen wilt beheren en naar een
hoger niveau kan tillen. Zo maak jij anderen enthousiast om ook de magie in ons theater te komen
beleven!
Voor de functie zoeken we iemand die:
-

-

een mbo of hbo opleiding volgt die te maken heeft met communicatie of het
ontwikkelen van content
in ieder geval 6 maanden beschikbaar is
enige ervaring met communicatiewerkzaamheden heeft
zowel zelfstandig als binnen een team kan werken
flexibel is in beschikbaarheid en goed bereikbaar bij vragen en afstemming (per mail, app
of telefonisch)
periodiek beschikbaar is voor overleg
verantwoordelijkheidsgevoel heeft
beschikt over een computer en kan omgaan met programma’s zoals Microsoft Teams
pro maar geen must: bekendheid met programma’s als Mailchimp, WordPress, Google
Analytics, Canva en/of InDesign

Jij bent onze ideale communicatie stagiair(e) als…
-

je een goede tekst zo uit je mouw schudt en ook eindredactie aan jou is besteed;
je het leuk vindt om collega’s, artiesten en bezoekers te benaderen om op een creatieve
manier content te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een blog, vlog, interviews of iets
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anders waarvan jij denkt dat het past! Je trekt de stoute schoenen aan en weet hen te
enthousiasmeren om mee te werken;
-

je ook oog hebt voor beeldgebruik en vormgeving;

-

je de weg weet te vinden op social media en maakt daar optimaal gebruik van;
je snapt dat een beeld soms meer zegt dan 1000 woorden en zet dat handig in;

-

je er niet van terug schrikt om te vloggen en/of video’s te maken;
je onze social media naar een hoger niveau kan tillen door te vernieuwen en te
analyseren wat werkt.

Wat kan je van ons verwachten?
-

Werken in een gezellig en ambitieus team
De mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen binnen Theater Het Pakhuis
Goede begeleiding tijdens je stage
Een fijne werkomgeving in een monumentaal pand in hartje Hoorn
De mogelijkheid je werkzaamheden grotendeels zelf in te plannen en vanuit huis uit te
voeren
Koffie en thee bij aanwezigheid op kantoor
Gratis cursussen (afhankelijk van welke er tijdens je stageperiode lopen)
Een leerzame, uitdagende stage
Kans om diverse theatervoorstellingen te zien

Ben je na het lezen van deze tekst geïnteresseerd geraakt? Super! We maken graag kennis met je om
ook jou je plek te geven in ons gezellige theater. Stuur een mail naar info@pakhuishoorn.nl daarin
beschreven waarom je deze stageplek zou willen. Mocht je je op een specifieke taak willen richten,
bijvoorbeeld alleen social media of juist alleen het schrijven van teksten, kan je dit aangeven in de
mail.
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