De Lawei is voor de afdeling Projectbureau & educatie op zoek naar een

Stagiair marketing & communicatie
voor 32/36 uur per week, periode of uren is bespreekbaar

Wie zijn wij?
De Lawei is dé culturele ontmoetingsplek van Drachten en wijde omgeving, waar makers en liefhebbers van
podiumkunsten, film en beeldende kunst elkaar treffen. Een schouwburg met een divers, uitdagend, eigenwijs en
hoog kwalitatief aanbod van cultuur. Onder het motto Altijd Applaus is De Lawei voortdurend in beweging.
De afdeling Projectbureau & educatie is een flexibele, aanjagende en dynamische afdeling. Zij ontwikkelt nieuwe
producten zoals cursussen, workshops en projecten. Daarnaast zorgt de afdeling voor een breed en divers
educatieprogramma voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Smallingerland.
De stageplek
We zijn op zoek naar een stagiair die met een frisse blik wil kijken naar hoe en waar wij communiceren over ons
onderwijsprogramma en de verschillende projecten. We vragen je een plan te maken hoe wij in samenwerking
met de afdeling marketing alles op de juiste plekken communiceren met de juiste middelen. Vanuit het plan
maak je met de collega's op de afdeling een vertaling naar de praktijk. Er is veel content aanwezig en deze moet
op een aansprekende manier online uitgezet worden. Je maakt, verzorgt en beheert teksten voor de diverse
communicatiekanalen, je draagt ideeën aan voor speciale content en je levert een actieve bijdrage aan het
uitbreiden van het bereik van de social mediakanalen;
Wij vragen
We verwachten in elk geval:
•
•
•

dat je communicatieve vaardigheden goed zijn, zowel schriftelijk al mondeling
dat je interesse hebt in het marketingvak en de culturele sector
dat je een flexibele instelling hebt en een teamplayer bent

Wat bieden wij?
•
•
•

Een leerzame werkplek in een levendige, ambitieuze en creatieve organisatie
Een informele werksfeer
Stagevergoeding bij fulltime stage

Interesse?
Mail je motivatie en C.V. naar Eline ( ekleingeld@lawei.nl) Ook voor vragen kun je bij Eline terecht.

