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VACATURE Medewerker PR en Communicatie (vrijwilliger)
De Nieuwe Regentes is een theater in het hart van het hippe Regentesse- en
Valkenboskwartier in stadsdeel Segbroek. Het is een theater voor en door de buurt, dat
wordt gerund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door een kleine
groep betaalde medewerkers. Er zijn elke week bijzondere voorstellingen te zien, mooie
concerten te horen en verrassende festivals bij te wonen.
Als stagiaire op onze afdeling werk je mee in het team Communicatie en Marketing. We
bespreken aan het begin van je stage jouw wensen en leerdoelen, en stemmen daar je
takenpakket op af. Tijdens je stage bespreek je dagelijks met de teamleider jouw to do-lijst.
De meest voorkomende werkzaamheden van onze stagiaires zijn:
Opzetten en uitvoeren van (social media) campagnes voor voorstellingen en projecten |
bijhouden van website en social media | onderhouden van contact met gezelschappen en
pers | schrijven van persberichten en nieuwsbrieven | etaleren van flyers en affiches,
verspreiden van publiciteitsmateriaal (in- en extern) | deelname aan (interne) overleggen en
uitvoeren van taken die daaruit voortvloeien.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, een vlotte pen
Affiniteit met podiumkunsten
Enthousiaste teamspeler
Creatief op het gebied van social media, e-mailmarketing en videomarketing
Ervaring met Photoshop en/of Indesign is een pré
Bij voorkeur drie maanden beschikbaar voor drie dagen per week. Is de stage op
je opleiding anders georganiseerd, overleg dan even over de mogelijkheden

Wij bieden
•
•
•
•
•

Dynamische, afwisselende en gezellige stageplek in een inspirerende omgeving
En goede inwerkperiode en instructie in het takenpakket. 
De mogelijkheid tot het gratis bezoeken van onze voorstellingen
Ruimte voor eigen inbreng en initiatief
De mogelijkheid ervaring op te doen in een professioneel theater

Ben jij geïnteresseerd in deze stage? En pas jij in het profiel? Neem dan contact op met
Frédérique Sursock via publiciteit@denieuweregentes.nl.

