
 
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) grafische vormgeving 
Ben jij een ambitieuze en gedreven stagiair(e) op het gebied van grafische vormgeving en op zoek naar 

een uitdagende stageplek waar je jouw skills naar een hoger niveau kunt tillen? Dan is Schouwburg De 

Lawei dé plek voor jou! Start in september 2023 voor 4 dagen per week (overleg mogelijk) op de afdeling 

marketing en publiciteit. 

Dit is wat je gaat doen 

Bij ons werk je aan verschillende grafische projecten, waarbij je onder begeleiding van onze huisvormgever 

diverse communicatie-uitingen opzet en uitvoert. Je krijgt de kans om je talenten te laten zien en te groeien in het 

opmaken van posters, flyers, folders, banners, advertenties en visuals voor social media posts, geheel volgens 

onze huisstijl. Een unieke kans om praktijkervaring op te doen in een dynamische en professionele omgeving. 

Klinkt dit als de perfecte stageplek voor jou? Solliciteer dan nu en maak deel uit van ons dynamische en 

inspirerende team! 

Dit verwachten we van jou 

• Je hebt kennis Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Adobe InDesign. 

• Kennis van After effects of Premiere Pro is een pre.  

• Je volgt een studie in de richting multimediadesign, grafisch vormgeving of media en vormgeving. 

• Je bent sterk in teamverband maar kan ook prima zelfstandig werken 

• Je bent leergierig en wil je kennis graag uitbreiden 

• Je bent creatief en hebt oog voor detail 

• Je bent enthousiast, communicatief en sociaal vaardig 

• Je bewaakt onze huisstijl tot in de puntjes 

Dit kan je van ons verwachten 

• Een uitdagende stage in een grote organisatie in een jong en gezellig team 

• Een plaats waar initiatief en creativiteit wordt gewaardeerd 

• Een mooie werkplek waar een informele sfeer hangt 

• Energie die wij in jouw ontwikkeling stoppen 

• 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 0512-335081 of marjolein@lawei.nl. 
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