
Theatergroep Suburbia zoekt een STAGIAIR (ONLINE) MARKETING 
(stage) m/v per januari t/m juli 2020 

Het theatergezelschap: 
Theatergroep Suburbia is het stadstheatergezelschap van Almere. Suburbia maakt toneel 
in de polder: ontroerende, tragische, geestige voorstellingen over de mens in al zijn kleinheid.  
 
Jaarlijks maakt Suburbia vier producties: Twee reisvoorstellingen voor de Nederlandse theaters 
(grote en kleine zaal), een zomervoorstelling op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere en een 
locatievoorstelling in de provincie Flevoland. Als stagiair werk je aan de marketing en publiciteit 
rondom deze of een deel van deze komende voorstellingen van Suburbia. De precieze invulling van 
het takenpakket kan enigszins verschillen met de hieronder genoemde taken. De uiteindelijke 
werkzaamheden zijn deels afhankelijk van de samenstelling van het team. 

De werkzaamheden: 
• Onderhoud website 
• Maken van (online) marketing content voor social media, website en nieuwsbrief 
• Filmen/monteren van korte teasers achter de schermen  
• Beeld bewerken en grafische vormgeving in Photoshop / Indesign (online en print) 
• CRM beheer 
• Nieuwsbrieven schrijven in Mailchimp 
• Uitvoering en rapportages bezoekersonderzoek 
• Hand- en spandiensten op kantoor 
• Voorafgaand, tijdens en na afloop van een aantal voorstellingen mede-gastvrouw 

Functie eisen: 
• Relevante HBO-, Universitaire opleiding 
• Werken met programma’s Premiere Pro, Photoshop, InDesign, CMS, Office en social media 
• Heldere en goede communicatieve vaardigheden 
• Goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal 
• Team player en bereid volwaardig bij ons mee te draaien en bij te springen waar nodig 
• Neemt eigen initiatief en houdt van een uitdaging 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Beschikbaar van maandag 20 januari t/m juni/ juli 2020 (in overleg) 
• Rijbewijs (B) is gewenst maar niet noodzakelijk 
• Woonachtig in Almere of omgeving heeft onze voorkeur 
 
Periode en aantal dagen per week in overleg. Voorkeur periode 20 januari t/m 17 juli 2020, twee à 
drie dagen per week. 

Geboden: 
Een leerzame periode bij een klein ambitieus theatergezelschap, waarbij je met alle facetten van het 
maken van een productie te maken krijgt. Wij bieden een stage- en reiskostenvergoeding en 
stagebegeleiding.  
 
Contact- en vacature informatie: 
Reageer voor 22 november 2019 door een korte motivatiebrief met CV te mailen naar 
info@theatergroepsuburbia.nl. Sollicitatiegesprekken worden ingepland op 2 en 3 december. Voor 
vragen kan je bellen met Nana Jongerden (publiciteit en marketing) via 036-8448148. Meer 
informatie over Theatergroep Suburbia vind je op www.theatergroepsuburbia.nl.  

mailto:info@theatergroepsuburbia.nl
http://www.theatergroepsuburbia.nl/

