
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 is op zoek naar een 

Stagiair(e) marketing en communicatie projecten  

voor een periode van 6 maanden (of langer), 4 dagen per week 
 
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 op zoek naar een stagiair(e) voor de 
afdeling Projectbureau & educatie. Het projectbureau is een flexibele, aanjagende en dynamische afdeling binnen 
De Lawei. Nieuwe producten zoals workshops, projecten en voorstellingen worden ontwikkeld en uitgevoerd. De 
afdeling zoekt altijd de verbinding tussen programmering, educatie en projecten. De afdeling bestaat uit 6 
medewerkers en het hoofd projectbureau. 
 
De stageperiode start september 2023 t/m januari 2024. We zoeken een full- time stagiaire. Minder uren is 
bespreekbaar, de duur van de stage kan in overleg. 
 
Wat ga je doen tijdens de stage? 
Je ondersteunt de afdeling en de projectmarketeer bij allerlei creatieve marketingactiviteiten rondom projecten, 
eigen producties en educatieprogramma’s. Samen met je collega’s werk je aan verschillende uitingen van de 
afdeling. De producties en programma’s zijn erg divers. Het ene moment schrijf je teksten voor de cursus 
Theaterlessen, het andere moment verzorg je de verspreiding voor een festival. 
 
Activiteiten 

• Contact met collega’s, scholen en culturele organisaties over tekst en beeld  
• Bedenken & uitvoeren creatieve acties voor projecten 
• Schrijven van teksten voor publiciteit en online doeleinden 
• Coördineren verspreiding publiciteitsmateriaal 
• Het bedenken en maken van foto en filmmateriaal voor online doeleinden 
• Meewerken aan creatieve marketingcampagnes voor eigen producties en projecten 
• Er is ruimte voor eigen inbreng en initiatief  

 
Wij vragen van jou  

• Je hebt hart voor kunst en cultuur 

• Je bent flexibel, communicatief en sociaal vaardig 

• Je hebt gevoel voor huisstijlbewaking 

• Je bent zowel inhoudelijk als praktisch ingesteld en bent organisatorisch sterk 

• Je bent bereid om af en toe in de avond en in de weekenden aan de slag te zijn 
 
Wij bieden jou 

• Een leerzame en inspirerende werkplek in een levendige organisatie  

• Een informele werksfeer 

• Breed netwerk 

• Stagevergoeding bij fulltime stage 
 



  

 
Vacature en contactinformatie 
Grijp nu je kans en stuur je motivatie en C.V. per mail naar personeelszaken@lawei.nl. Voor meer informatie en 
vragen kun je contact opnemen met Manon Breumelhof via mbreumelhof@lawei.nl.  
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