
	

					 

      

Gezocht: Stagiair(e) Publiciteit & Marketing 

Aan de Slinger heeft vanaf september 2019 voor een langere periode (van 4 
maanden tot 9 maanden, in overleg) plek voor een Stagiair(e) Publiciteit & 
Marketing 
Plaats/locatie: Houten (9 minuten met de trein van Utrecht, 5 minuten vanaf 
station Vaartsche Rijn) 
 
Onder de rook van Utrecht, naast het treinstation van Houten, ligt Aan de 
Slinger. De organisatie is al tien jaar de thuisbasis voor het bloeiende culturele 
leven in Houten en de Kromme Rijnstreek. Aan de Slinger is de grootste culturele 
organisatie in Houten en biedt theatervoorstellingen, educatieprojecten, festivals, 
filmprogrammering, cursussen en andere activiteiten.  
 
De afdeling Publiciteit & Marketing is op zoek naar een gemotiveerde en 
leergierige stagiair(e) om het team te versterken.   
 
De stagiair(e) maakt deel uit van het team publiciteit en marketing, bestaande 
uit twee personen. De afdeling is verantwoordelijk voor de marketing-
communicatie, PR, online marketing en marktonderzoek van Aan de Slinger.  

Als stagiair(e) word je betrokken bij:  
- Schrijven en uitvoeren van projectgerichte publiciteitsplannen voor diverse 
voorstellingen, films, festivals en projecten; 
- mede-bedenken, uitwerken, uitvoeren en evalueren van uiteenlopende 
marketingactiviteiten; 
- Assisteren bij het schrijven en maken van verschillende publiciteitsuitingen, 
zoals flyers, agenda’s, sociale media content, nieuwsbrieven en persberichten. 
- Het invoeren van content op de website en narrowcasting en bijhouden van 
gegevens in databestanden;  

Voor het project/de projecten Herfststukjes en Lente-Uitjes, jeugdtheater in de 
vakantie voert de stagiair(e) zelfstandig productiewerkzaamheden uit: 
- Het (mede) organiseren van een workshopprogramma 
- Het aanschrijven van doelgroepen 
- Draaiboeken maken en bijhouden 
- Praktische zaken rondom de voorstellingen en workshops regelen 
- Aanspreekpunt in de week zelf 
 
Jouw profiel 
- Je zit in het tweede, derde of vierde jaar van een relevante HBO of universitaire 
opleiding, bijvoorbeeld richting marketing/communicatie, media, CMV of een 
theater gerelateerde opleiding 
- je hebt affiniteit met de culturele sector 
- je bent gemotiveerd en houdt van aanpakken;  
- Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden; 
- Je bent nauwgezet, zelfstandig, betrokken en stressbestendig;  
- Je hebt ervaring met sociale media als Twitter, Facebook, Instagram etc.  



	

 
Ons aanbod 
- werkervaring bij een culturele organisatie met een divers 
aanbod. Je krijgt ervaring op het gebied van film, theater, festivals, culturele 
projecten;  
- Een plek in een klein en hecht team waar je veel zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid krijgt, en zelf mede richting kunt geven aan de inhoud van 
je stage; 
- de mogelijkheid om gratis films, voorstellingen, festival en projecten te 
bezoeken; 
- een stagevergoeding 

Interesse? 
De stage begint bij voorkeur medio september 2019, voor een periode van 
minimaal 4 maanden. Aantal dagen per week in overleg, maar tenminste 2 
dagen per week. Moet je voor je opleiding een specifieke stageopdracht doen, 
dan kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheden.  
 
Contact- en vacature informatie  
Lijkt deze stageplek je wat, stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar 
publiciteit@aandeslinger.nl. We stellen het op prijs als je laat zien dat je onze 
website hebt bekeken. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Hanneke 
Hartman of Petra Wolf, 030 – 63 51 024 of via publiciteit@aandeslinger.nl 

 
Aan de Slinger 
De Slinger 40 
3995 DE Houten 
030 – 63 51 024 
www.aandeslinger.nl 
 
Contactpersoon: 
Hanneke Hartman - Publiciteit & Marketing 
publiciteit@aandeslinger.nl 
 

 

	


