
 
 
 

Vacature: stagiair(e) marketing, PR & communicatie 

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen 

Ben jij op zoek naar een stage in de marketing, PR en communicatie? Wil jij graag in de praktijk 

leren hoe een marketeer zorgt dat de zalen vol staan? Ben jij gek op content creëren, social 

media beheren en creatieve plannen bedenken? Grijp dan nu direct je kans en kom stage lopen 

op de marketingafdeling van Het Podium. 

Wie zijn wij? 

Binnen Stichting Cultuurhuis Hoogeveen vallen Het Podium en Theater De Tamboer, twee culturele 

instellingen met ieder hun eigen locatie, profiel en publiek. Je werkzaamheden vinden voornamelijk 

plaats in Theater De Tamboer. Het Podium organiseert jaarlijks tientallen concerten in de meest 

uiteenlopende genres: van pop en rock tot metal, van hiphop tot jazz en blues. 

Functieomschrijving 

Als stagiair(e) zal je het team gaan ondersteunen in hun werkzaamheden, dit zal onder andere 

bestaan uit: 

• Meehelpen met het schrijven, redigeren, produceren en verspreiden van publiciteitsuitingen 

en communicatiemiddelen 

• Ondersteunen bij het beheren van online kanalen zoals de website en sociale media, maar ook 

helpen bij het uitvoeren van SEA en SEO werkzaamheden 

• Meedenken over de promotie van concerten en het benaderen van de juiste doelgroepen 

• Contact onderhouden met impresariaten en management van artiesten/bands  

• Vormgeving en contentcreatie  

 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiast persoon die van aanpakken houdt en graag ervaring komt opdoen in de 

wereld van marketing, PR en communicatie. Daarnaast breng je de volgende dingen mee: 

• Je volgt een MBO of HBO opleiding in de studierichting multimedia design, marketing en/of 

communicatie 

• Je hebt affiniteit met kunst en cultuur 

• Je bent communicatief en grammaticaal sterk 

• Je voelt je prettig in teamverband, maar kan ook zelfstandig je ding doen  

• Je bent klantvriendelijk, geduldig en communicatief vaardig  

• Je brengt een positieve vibe met je mee en hebt een proactieve werkhouding  

 

Wat bieden wij? 

Een mooie kans om ervaring op te doen bij twee culturele instellingen, met bijzondere 

evenementen en projecten in de planning! Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen in een 

gezellige werksfeer. Wij hebben een stageplaats beschikbaar vanaf september of februari voor 

minimaal vier maanden. Uren zijn bespreekbaar en afhankelijk van je opleiding of opdracht. 

Enthousiast geworden? Stuur je motivatie en cv naar info@hetpodium.nl t.a.v. Wessel de Vries. 


