
 

 

Gastvrij huis voor artiesten, kunstenaars, publiek en huurders ● 270 voorstellingen per jaar ● twee grote theaterzalen (905 

en 474 stoelen) ● een vlakkevloerzaal (225 stoelen) ● theaterdiners, congressen en evenementen ● film (116 stoelen) ●  

theatercafé Hopper ● cultuureducatie ●  De Lawei Producties ● Theater- en muziekfestival Simmerdeis ● beeldende kunst 

in De Galerij ●  80 vaste medewerkers ● 160.000 bezoekers per jaar 

 

De Lawei zoekt stagiair(e) marketing/publiciteit 

Wil je meewerken aan het op de kaart zetten van een van de beste schouwburgen van Noord-
Nederland?De Lawei – de culturele ontmoetingsplaats van Drachten en omgeving - is per februari op 
zoek naar stagiaires voor de afdeling marketing en publiciteit voor 4 dagen per week (overleg mogelijk). 
 
Wat houdt de functie in?  
Je ondersteunt de afdeling bij allerlei creatieve marketingactiviteiten rondom voorstellingen en evenementen. 
Samen met je collega’s werk je aan acties en campagnes op het gebied van theater, film, cultuureducatie, 
beeldende kunst, evenementen en horeca. Zo heb je op het ene moment contact met een impresariaat over 
leuke content en zorg je voor berichten op social media, terwijl je op het andere moment servicemails voor 
bezoekers klaarmaakt. Of je bent bezig met de voorbereidingen voor Simmerdeis, het theater- en muziekfestival 
dat De Lawei elk jaar in juni organiseert. Je komt terecht in een enthousiast team, dat met passie en in een 
goede sfeer werkt.  
 
Activiteiten 

• Relevante content plaatsen op social media (Facebook, Twitter, Instagram) en de website 

• Up to date houden van uitagenda’s en festivalagenda’s 

• Contact met impresariaten, gezelschappen en artiestenmanagement over tekst en beeld 

• Het aansturen van de vrijwilligers van de flyer- en posterroutes, 

• Het klaarmaken van diverse mailingen 

• Het maken van persmappen 

• Meewerken aan creatieve marketingcampagnes voor eigen Lawei-producties (o.a. Simmerdeis) 

• Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt affiniteit met kunst en cultuur 

• Je bent enthousiast, communicatief en sociaal vaardig 

• Je hebt een vlotte pen en gevoel voor huisstijlbewaking 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 

• Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en je kunt zelfstandig werken 

• Je bent flexibel en een echte teamplayer 

• Je vindt het leuk om regelmatig een concert, voorstelling of film te bezoeken in De Lawei. Dat mag in 
overleg en geeft je de kans om jouw kennis van kunst & cultuur te verbreden. 

 
Interesse in deze uitdagende stageplek? 
Stuur je motivatie en C.V. per email naar personeelszaken@lawei.nl  
 
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Marjolein van der Meer, hoofd marketing via 
telefoonnummer 0512-335081 of marjolein@lawei.nl. 
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