Stagevacature marketing en communicatie
De Nieuwe Oost | theater & dans Arnhem

De Nieuwe Oost is hét ontwikkel– en productiehuis in Oost-Nederland voor theatermakers,
choreografen, schrijvers en muzikanten. Onze makers worden gecoacht bij de ontwikkeling
van een zelfstandige beroepspraktijk en staan midden in de samenleving. Ze geven workshops
en voorstellingen in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen, op scholen en in het theater. De
Nieuwe Oost omvat de disciplines Literatuur (Nijmegen), theater & dans (Arnhem) en Popmuziek
(Deventer).
Voor De Nieuwe Oost | theater & dans in Arnhem - met Theater aan de Rijn als uitvoerend theater
- zijn we op zoek naar een stagiair marketing en communicatie voor de periode augustus/
september t/m december 2021.
Bij De Nieuwe Oost | theater en dans in Arnhem ondersteunen we theatermakers, regisseurs,
toneelschrijvers, choreografen, dansers en alles daar tussenin bij het ontwikkelen en produceren
van hun eigen voorstellingen: van idee tot première en (inter)nationale tournee daarna. Wij
bestaan uit een enthousiast team van ongeveer vijftien mensen: producenten, technici, marketeers
en natuurlijk ook stagiairs. Ook binnen de organisatie doen we aan talentontwikkeling: veel
stagiairs keren later terug als collega, freelancer of maker. Daarnaast loop je stage in een unieke
omgeving, midden in de broedplaats van jong en vernieuwend theater- en danstalent.
Wat je gaat doen
Als stagiair vorm je een belangrijke schakel binnen je afdeling en ben je betrokken bij diverse
projecten. Je ondersteunt de marketeers en denkt mee over de programma- en publiciteitsteksten
van onze makers. Je denkt mee over de inzet van onze socialmedia-kanalen en nieuwsbrieven. Je
gaat aan de slag met de promotie van voorstellingen en activiteiten zoals de Arnhemse Uitnacht.
Wat we zoeken
student marketing & communicatie of aanverwant
hbo werk- en denkniveau
minimaal derdejaars student
iemand met interesse in podiumkunsten
een flexibel, creatief, initiatiefrijk, zelfstandig en enthousiast persoon die graag wil leren
iemand die minimaal 3-4 dagen per week stage kan komen lopen
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Wat we bieden
een boeiende en leerzame stageplaats in een dynamisch productiehuis en theater
de ruimte tot het nemen van eigen initiatief en zelfstandig werken
een plek binnen een hecht team, waarbij je volledig meedraait
een kijkje achter de schermen bij uiteenlopende interdisciplinaire producties
een informele, flexibele werkplek
een stagevergoeding van 350 euro per maand bij fulltime verband
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Bij De Nieuwe Oost vinden we het belang van verschillende perspectieven vanzelfsprekend en
noodzakelijk. We streven ernaar dat onze organisatie, de makers met wie we werken en ons publiek
een afspiegeling vormen van onze zeer diverse samenleving.
De duur van de stage en vaste dagen worden in overleg bepaald. Je kunt je sollicitatie tot 15 juni
(motivatie en cv) richten aan: Carla Nent, interim hoofd marketing & communicatie
carla@denieuweoost.nl | 0612394396.

