
Vacature Stagiair(e) Publiciteit vanaf september 2016 

De Nieuwe Regentes is een ondernemend theater en culturele 

ontmoetingsplek in een voormalig zwembad. We zijn een theater van, 

voor en door de buurt. Het theater wordt gerund door een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers en aangestuurd door een kleine groep betaalde medewerkers.  

De opening vond plaats in mei 2013 en sinds september draaien we op volle kracht. 

Er zijn bijzondere voorstellingen te zien, mooie concerten te horen en verrassende festivals bij te 

wonen. Maar er vinden ook congressen, symposia en workshops plaats.  

Het takenpakket van een stagiair(e) publiciteit omvat o.a.: 

Als stagiair ondersteun je de afdeling publiciteit en maak je deel uit van het team. Je draagt o.a. zorg 

voor de aanwezigheid en zichtbaarheid van het publiciteitsmateriaal in het theater; je zorgt voor een 

strategische distributie van het publiciteitsmateriaal; je schrijft en voert pr-plannen uit; je schrijft 

persberichten en direct (e)-mail, theater-en filmbrochures; je houdt de website bij en onderhoudt 

sociale media van het theater; je denkt mee over publiciteitsacties en ten slotte help je bij het 

organiseren en uitvoeren van bijzondere activiteiten zoals:  

•bedenken en uitvoeren van publiciteitsacties voor voorstellingen en projecten: 

•contacten onderhouden met gezelschappen, impresariaten en pers; 

•opzetten en uitvoeren van doelgroepgerichte campagnes; 

•schrijven van artikelen, persberichten, nieuwsbrieven en mailings; 

•etaleren van flyers en affiches, verspreiden van publiciteitsmateriaal (in en extern); 

•verrichten van hand- en spandiensten bij diverse grote projecten; 

•deelname aan (interne) overleggen en uitvoeren van taken die daaruit voortvloeien; 

•schrijven artikelen voor de website. 

Functie-eisen: 

•relevante HBO opleiding; 

•goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

•enthousiaste teamspeler; 

•basiskennis van Office en affiniteit met social media ; 

•bij voorkeur woonachtig in Den Haag 

•bij voorkeur 5 maanden beschikbaar voor 4 dagen per week, is de stage opdracht  van je opleiding 

anders, neem dan eerst even contact op om de mogelijkheden te overleggen. 

 

Wij bieden een leerzame stage in een informele en creatieve omgeving met veel zelfstandigheid en 

uiteraard kun je regelmatig voorstellingen gratis bijwonen.  

Ben jij geïnteresseerd in deze stage? En pas jij in het profiel? Neem dan contact op met Marjolein de 

Jong via Publiciteit@denieuweregentes.nl  
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