
	

	
 

Gezocht: stagiair voor de afdeling Publiciteit & Marketing 
 

Theater Aan de Slinger 
heeft vanaf september 2018 voor een langere periode (tot januari) plek voor een  
Stagiair(e) Publiciteit & Marketing 
Plaats/locatie: Houten (7 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. Een 
sfeervol en compact theater. Als schouwburg biedt het een professionele en brede 
theaterprogrammering. Van cabaret tot toneel, van muziek tot film. Het theater wordt 
daarnaast veelvuldig gebruikt door amateurverenigingen die er hun voorstelling of 
concert geven. Boven de theaterzaal bevinden zich muzieklokalen en lokalen voor kunst- 
en cultuuronderwijs. Een muziekschool en een middelbare school maken gebruik van 
deze lokalen. Het geeft het theater een levendige en bijzondere plek in de Houtense 
samenleving.   

Functie-inhoud 
Onder andere de volgende taken kunnen (mede) uitgevoerd worden door de stagiair(e): 
- Schrijven en uitvoeren van projectgerichte publiciteitsplannen  
- Bestellen en beheren van publiciteitsmateriaal (posters, flyers) 
- Assisteren bij het schrijven en maken van verschillende publiciteitsuitingen, zoals 
flyers, agenda’s, sociale media content, nieuwsbrieven en persberichten. 
- Aankleding van het gebouw bijhouden 
- Het invoeren van content op de website en bijhouden van gegevens in databestanden  
- Het zorgen voor administratieve afhandeling van diverse publiciteitsacties  

Voor het project Herfststukjes, jeugdtheater in de vakantie (tijdens de herfstvakantie) zal 
de stagiair(e) zelfstandig productiewerkzaamheden uitvoeren: 

- Het (mede) organiseren van een workshop programma 
- Het aanschrijven van doelgroepen 
- Draaiboeken maken en bijhouden 
- Praktische zaken rondom de voorstellingen en workshops regelen 
- Aanspreekpunt in de week zelf 
 
Functie-eisen 
- Minimaal HBO-niveau, bijvoorbeeld richting marketing/communicatie, media, CMV of 
een theatergerelateerde opleiding 
- Gemotiveerd 
- Goede schrijfvaardigheid 
- Nauwgezet, zelfstandig, betrokken en stressbestendig 
- Goed kunnen plannen 
- Ervaring met sociale media als Twitter, Facebook, Instagram etc.  
 
 



Geboden 
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. We bieden een 
stagevergoeding en de mogelijkheid tot het bezoeken van film- en theatervoorstellingen. 

Contact- en vacature informatie  
De voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) in het derde of vierde jaar van de studie voor 4 
à 5 dagen in de week. In overleg zijn er andere mogelijkheden. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Hanneke Hartman of Petra Wolf, 030 – 
63 51 024 of via publiciteit@aandeslinger.nl 
 
Lijkt deze stageplek je wat, stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar 
publiciteit@aandeslinger.nl 
 
Theater Aan de Slinger 
De Slinger 40 
3995 DE Houten 
030 – 63 51 024 
www.theateraandeslinger.nl 
 
Contactpersoon: 
Hanneke Hartman - Publiciteit & Marketing 
publiciteit@aandeslinger.nl 
 
 
 

 
	


