Vanaf februari 2021 zoekt Theater Hanzehof & Buitensociëteit een

STAGIAIR(E) MARKETING

voor een meewerkstage van 32 uur per week, met ruimte voor een eigen opdracht.
Aan de Coehoornsingel in Zutphen staat al sinds 1891 een gebouw dat cultuur ademt: de Buitensociëteit.
Met een rijke geschiedenis is deze centraal gelegen concertzaal een parel met schitterende akoestiek. In de
jaren 70 van de vorige eeuw is tegen de Buitensociëteit het huidige theater aangebouwd. Met door de jaren
heen verscheidene functies (congrescentrum, theaterzaal, bioscoop) is per 2020 besloten om weer de
focus te leggen op waar het al die tijd geleden mee begonnen is: Podium voor Cultuur. Theater Hanzehof &
Buitensociëteit kent een vaste waarde binnen de (Oost-)Nederlandse cultuur, waar bezoekers, artiesten,
gezelschappen, orkesten (van groot tot klein) zich thuisvoelen.
Theater Hanzehof & Buitensociëteit speelt een belangrijke rol in het culturele aanbod van Zutphen. Naast
een moderne theaterzaal (550 stoelen) beschikken wij over een monumentale concertzaal (600 stoelen).
Daarin programmeren wij 120 professionele concerten en voorstellingen per jaar. Daarnaast zijn wij
gastheer voor veel lokale en regionale (amateur)gezelschappen en maatschappelijke organisaties met
wie wij samen een compleet cultureel programma aanbieden. Met onze activiteiten bereiken wij jaarlijks
ongeveer 75.000 bezoekers.

Tijdens je stage kom je te werken op de afdeling marketing & receptie, bestaande uit een hoofd
marketing & receptie, (online) marketeer en twee kassa & receptie medewerkers. De stagiair(e)
marketing ondersteunt het team in de dagelijkse werkzaamheden en leert op die manier heel veel over
het dynamische marketing- en communicatievak.
WAT GA JE DOEN:
• ondersteunen van het team in de dagelijkse werkzaamheden;
• content schrijven;
• nadenken over acties om ons programma onder de aandacht te brengen bij huidig en nieuw publiek;
• onderhouden van onze website (CMS);
• onderhouden van onze social mediakanalen;
• een eigen project oppakken;
• bijhouden en archiveren van publicaties.
WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN STAGIAIR(E) DIE:
• communicatie(wetenschap)/marketing studeert;
• lekker en foutloos schrijft;
• de laatste trends op het gebied van marketing volgt en kent;
• affiniteit met theater en muziek heeft;
• een aanpakker is die creatief, assertief, flexibel en toch georganiseerd kan functioneren.
WIJ BIEDEN:
• een toffe stageplek met de mogelijkheid om voorstellingen en concerten te bezoeken;
• veel ruimte voor je eigen inbreng en ideeën;
• de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie met cv per mail t.a.v. Daniël Lugtmeier, Hoofd
Marketing & Receptie naar marketing@hanzehof.nl. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Daniël Lugtmeier via bovenstaand e-mailadres.

