
Vacature (afstudeer)stage Marketing & Communicatie 

Stadsschouwburg De Harmonie is dé plek voor iedereen die zich aangesproken voelt door 

de veelzijdigheid van de podiumkunsten. De Harmonie wil als het toonaangevende theater 

van Noord-Nederland graag dat jong en oud zich thuis voelt en richt zich op diverse 

doelgroepen. Elk jaar programmeren wij zo’n 825 voorstellingen, events en andere 

activiteiten die zo’n 220.000 bezoekers trekt. Verder zijn wij werkgever voor circa tachtig 

medewerkers en ambulante krachten. 

 

Wij zoeken 

Stadsschouwburg De Harmonie is per 3 september op zoek naar een enthousiaste stagiaire op 

het gebied van (online) communicatie en social media. Wij zoeken iemand die drie tot vier dagen 

per week beschikbaar is met een teamgeest en een grote mate van zelfstandigheid. Heb je 

affiniteit met theater? Ben jij commercieel, spontaan, stressbestendig en flexibel? Dan ben jij 

geschikt voor deze functie!  

 

• Je volgt een marketing gerelateerde opleiding op minimaal hbo-niveau (bijvoorbeeld 

commerciële economie, communicatie of media management) 

• Je hebt een goede schrijfvaardigheid en beheerst de Nederlandse taal goed 

• Je hebt organisatietalent 

• Je bent creatief, zelfstandig en proactief 

• Je kunt goed samenwerken 

• Ervaring, kennis en interesse in online marketing is een pré 

• Kennis en interesse in theater is een prë.  

Wij bieden jou 

Een uiterst leerzame en leuke stage bij het grootste theater van Friesland! Je krijgt de kans als 

een echte communicatieprofessional mee te draaien in een creatief en hardwerkend team. Je hebt 

je eigen taken en verantwoordelijkheden. Natuurlijk kijken we met je mee, maar we willen ook dat 

jij zelf de stap van student naar adviseur in onze praktijk weet te maken. Daarmee is een stage bij 

De Harmonie waardevol en leerzaam. Het is jouw taak de activiteiten van De Harmonie onder de 

aandacht te brengen bij het publiek en deze zichtbaar te maken.  

Je werkzaamheden 

• Onderhouden van online communicatie: social media en website. Denk hierbij aan het creëren 

van waardevolle content (video’s opnemen met artiesten, interviews houden), berichten uitzetten 

op de social media en het monitoren hiervan.  

• Content (tekst) verzorgen voor diverse communicatiemiddelen, waaronder magazines, 

flyermateriaal, posters, website, nieuwsbrief, kranten, het huis aan huis blad van Leeuwarden en 

advertenties. 

• Perscontacten onderhouden en persberichten schrijven 

• Meewerken aan projecten rondom Leeuwarden 2018 

• Het inzetten van marketingtechnieken om voorstellingen te promoten 

• Het meten van de impact van verschillende marketinguitingen 

• Het beheren, verwerken en verspreiden van promotiemateriaal  

• Het ondersteunen van de marketing afdeling bij andere voorkomende werkzaamheden, waarbij 

veel mogelijk is met ruimte voor eigen initiatief.  

 

  



 

Afstudeer/stageopdracht 

In overleg met jou zoeken we een afstudeer/stageopdracht die past bij jouw leerdoelen en wensen. 

Uiteraard zijn je eigen ideeën voor een afstudeer/ of stageopdracht altijd welkom.  

Stagevergoeding 

De stagiair ontvangt geen stagevergoeding, maar wel gratis toegang voor alle voorstellingen. 

Reageren 

Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatie en CV naar Frédéric Tonnon (Hoofd Marketing) via 

hoofdmarketing@harmonie.nl. 
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