Poppodium Burgerweeshuis zoekt stagiair Marketing/Eventpromotie
Burgerweeshuis is het poppodium van Deventer en omstreken, gesitueerd in een oud
weeshuis. De leverancier van de pop, rock en dance concerten in breedste zin van het
woord/genre met meer dan 250 activiteiten op jaarbasis. Burgerweeshuis beschikt over een
karakteristieke concertzaal met capaciteit van 500 personen, een sfeervol café en meerdere
kleine zalen.
Vacature stagiair(e) Pr / Marketing 32/38 uur
Profiel
Je hebt een passie voor muziek en media, hebt een vlotte pen en weet deze toe te spitsen
op verschillende doelgroepen. Je bent creatief, een doorzetter en hebt geen 9 tot 5
mentaliteit. Je wil je graag verder ontwikkelen op het gebied van Marketing en
Communicatie in de wereld van de popmuziek. Je zal jezelf, naarmate de tijd en ontwikkeling
vordert, van de uitvoerende naar de organiserende kant toewerken.
Werkzaamheden:
 Verantwoordelijkheid voor 1 of 2 grotere projecten tijdens je stage
 Opzetten en uitvoeren promotieplannen concerten en dansavonden Burgerweeshuis
 Bijhouden Social Media
 Webteksten schrijven
 Je hebt een coördinerende en uitvoerende taak tijdens de activiteit zelf
 Persberichten schrijven en versturen
 Diverse taken ter ondersteuning van de afdeling
Wij zoeken iemand:
 Die een HBO-opleiding in relevante richting (2e jaars of hoger) volgt
 Die kennis en passie voor muziek en media heeft
 Die gedreven en gemotiveerd is
 Met goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden
 Met een pro-actieve houding
 Met basiskennis van photoshop/indesign
 Die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft
 Die beschikbaar is vanaf augustus 2018 t/m begin januari 2019
Wij bieden
Een werkplek binnen een dynamisch en jong team binnen de wereld van de popmuziek.
Stagiairs krijgen gerichte begeleiding en de mogelijkheid om eigen initiatieven aan te dragen.
Verder werk je samen met een professioneel team aan mooie producties en heb je
gedurende je stageperiode toegang tot concerten en danceproducties. En wij bieden een
reiskostenvergoeding.
Contact opnemen:
Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar marketing@burgerweeshuis.nl t.a.v. Daniël
Lugtmeier. Meer informatie over het Burgerweeshuis is te vinden op
www.burgerweeshuis.nl - bellen kan op 0570-619198. Reageren kan tot 31 mei.

