
 

 
 
Vacature:  Stageplaats marketing & publiciteit 
Periode:  Start in overleg, bij voorkeur 6/9 maanden 
Opleidingsniveau:  HBO/WO 
Uren per week:  32/40 
 
De organisatie: 
TVB Theater is een in 2011 opgericht theaterbureau. In een tijd dat de theaters onder politieke en 
financiële druk staan bouwen wij aan ons bedrijf gericht op de toekomst. Onze integrale visie op 
carrièreontwikkeling werpt zijn vruchten af.  
 
Wij staan voor talentontwikkeling, kwaliteit, vertrouwen en begeleiding. Een bureau dat een 
scherpe keus maakt in de artiesten / producties die zij vertegenwoordigt om te komen tot een 
uitgebalanceerd aanbod voor de theaters en schouwburgen.  
Ons bureau is inmiddels verantwoordelijk voor circa 900 boekingen per seizoen. 
Er zijn, naast stagiaires, vijf personen werkzaam voor TVB Theater. 
 
Wij zoeken een stagiair(e) publiciteit en marketing. 
 
Functieomschrijving: 
- De stagiair(e) ondersteunt de voorstellingen in het land en houdt contact met de 
marketingmedewerkers van de desbetreffende theaters. Begeleiden van het ontwerpen, drukken en 
verspreiden van posters/ flyers. 
- Contact met artiesten. 
- Gezamenlijk opzetten en uitvoeren van een integrale social-media strategie. 
- Bijhouden van alle publicaties rondom onze producties / artiesten. 
Alle werkzaamheden gebeuren onder directe aansturing van de medewerker publiciteit en 
marketing. 
 
Functieprofiel: 

- Je volgt een HBO/WO opleiding op het gebied van marketing/ communicatie/ vrijetijds- of 
cultuurmanagement. 

- Je bent je bewust van de veranderende rol van impresariaten in het theaterlandschap.  
- Affiniteit met theater. 
- Naast het gebruik van sociale media heb je ook een visie op de inzet van sociale media 

t.b.v. de promotie van voorstellingen. 
- Je hebt een sterk ontwikkeld commercieel gevoel. 
- Zowel schriftelijk als mondeling zijn je communicatieve vaardigheden uitstekend. 
- Je hebt een foutloze beheersing - mondeling en schriftelijk - van de Nederlandse taal 
- Je kunt gestructureerd werken aan meerdere projecten tegelijkertijd 
- Je hebt een hands-on mentaliteit, bent leergierig, enthousiast, creatief, flexibel en snel. 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
- Je bent proactief en sociaal.  
- Kennis van Photoshop en IMovie is een pré. 

 
 
 



 

Wij bieden: 
• Een zeer dynamische, ambitieuze en jonge werkomgeving gericht op groei, in Amsterdam 

op 5 minuten van het Centraal station. 
• De mogelijkheid om veel ervaring op te doen en je visie geïmplementeerd te krijgen op 

basis van sterke argumenten. 
• Een gezellig team waarmee je veel naar het theater gaat. 

 
 
Sollicitatie: 
Stuur je cv en beknopte, maar overtuigende motivatie o.v.v ‘stage’ naar: mail@tvbtheater.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


