
 

Theaterbureau De Mannen (m/v) zoekt een: 

Stagiair(e) PR/Marketing 
 
Voor ons jonge, dynamische theaterbureau zoeken wij per februari 2020 (exacte startdatum in 
overleg) een enthousiaste stagiair(e) PR/marketing.  
 
Functieomschrijving:  
Als stagiair(e) PR/marketing ben je een volwaardig lid van ons team. In deze functie fungeer je als 
spin in het web en kijk je aan alle kanten achter de schermen mee; van het bedenken van leuke 
acties voor de theaters, het bijwonen van repetities en fotoshoots, tot het bezoeken van prachtige 
voorstellingen. Een unieke manier om het communicatie- en theatervak te leren kennen.  
 
Concreet betekent het dat je: 
• ondersteunt bij het opvragen en bijhouden van de verkoopstanden  
• bijdraagt aan publiekswerving voor onze voorstellingen 
• dagelijks contact hebt met theaters en artiesten 
• het publiciteitsmateriaal verstuurt  
• meehelpt met concent-creatie en het inzetten van o.a. social media en nieuwsbrieven 
• erbij bent om onze premières te organiseren en in goede banen te leiden  
• de website en de webshop bijhoudt 
• en bijdraagt aan de dagelijkse organisatie van ons gezellige kantoor 
 
Wij zoeken iemand die: 
• kan werken met MS Office. Ervaring met Adobe (InDesign, Photoshop, Premiere Pro) is een 

pré. 
• affiniteit heeft met theater 
• het geen probleem vindt om af en toe ’s avonds te werken 
• nauwkeurig, zelfstandig, enthousiast en leergierig is 
• de Nederlandse taal uitstekend beheerst (zowel in woord als geschrift) 
• beschikt over sterke organisatorische-, communicatieve – en sociale vaardigheden en een 

gezonde dosis humor 
• het leuk vindt om in een klein team te werken 
  
Wij bieden: 
• een uitdagende stagefunctie voor 4 of 5 dagen per week, 32 of 40-urige werkweek 
• een marktconforme stage- en reiskostenvergoeding 
• de mogelijkheid om bij een jong en ambitieus impresariaat ruime (werk)ervaring op te doen 
• de kans om veel theaterproducties te zien 
• een gezellig kantoor in Amsterdam Oud-West met leuke collega’s en een lieve kantoorhond 
• indien gewenst is er ruimte voor jouw eigen onderzoek. We denken graag met je mee hoe we 

je hierbij kunnen helpen! 
 
Ben je enthousiast? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar eline@theaterbureaudemannen.nl  
Voor meer informatie over de vacature kun je Eline Kemps van dinsdag t/m vrijdag bereiken op 020-
3034721. Neem vooral ook even een kijkje op: www.theaterbureaudemannen.nl 
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