
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Schouwburg De Lawei zoekt een  
 

stagiair(e) evenementen 
 
Met ingang van september 2023 is Schouwburg De Lawei op zoek naar een stagiair(e) voor de 
afdeling evenementen voor een periode van minimaal 6 maanden, 4 dagen per week. 
 
Wat houdt de functie in? 
Als stagiair(e) van de afdeling evenementen ben je mede verantwoordelijk voor de commerciële en 
culturele verhuur van zaalruimten, faciliteiten, de levering van aanvullende diensten en de organisatie 
van evenementen. Daarnaast onderhoud je contacten met huurders en gebruikers, je overlegt over 
inhoudelijke, technische en organisatorische aspecten en voorzieningen met betrekking tot 
evenementen in de Schouwburg. Je stelt offertes op en voert contractbesprekingen met huurders en 
gebruikers. Tenslotte houd je toezicht op verhuurplanning, draaiboeken en nacalculaties.  
 
Wat wordt er van de stagiair(e) verwacht? 
De stagiair(e) moet over de volgende capaciteiten beschikken:  
• • Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en zelfstandig;  

• • Je houdt ervan om in een dynamisch team te werken;  

• • Je hebt een representatieve, enthousiaste persoonlijkheid;  

• • Je wordt uitgedaagd om eigen ideeën in te brengen;  

• • Je hebt organisatietalent;  

• • Je bent meedenkend;  

• • Je volgt momenteel een relevante opleiding op Hbo-niveau  
 
Wat bieden wij?  
Een inspirerende leeromgeving om ervaring op te doen en je netwerk te vergroten. Een stageplek met 
veel afwisseling in een dynamische afdeling, met professionele en fijne collega’s. Een stagevergoeding 
van €125 per maand. Het gaat hierbij om een praktijkstage en geen onderzoekstage.  
 
Vacature en contactinformatie  
Grijp nu je kans en stuur je motivatie en C.V. per mail naar evenementen@lawei.nl.  
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Esther Faas, coördinator evenementen via 

telefoonnummer 0512-335033 of evenementen@lawei.nl. 
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