Musis & Stadstheater Arnhem is het huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem.
Concertzaal en theater. Met bijna 3000 stoelen, verdeeld over vier zalen, zijn we aanjager van
cultuur in Arnhem en omgeving. In een normaal jaar stappen circa 175.000 gasten bij ons over de
drempel. Per jaar vinden er ruim 450 concerten, voorstellingen en evenementen plaats op de twee
locaties. Musis is het huis voor muziek en het thuis van Phion, orkest van Gelderland & Overijssel.
We bieden klassiek én pop, daarnaast is Musis hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten,
vergaderingen en productpresentaties. Bij Stadstheater Arnhem ben je onderdeel van het beste wat
theater en dans te bieden heeft. De huisgezelschappen Toneelgroep Oostpool en Introdans zijn
vaste bespelers.

Van februari tot en met juni 2022 zijn wij op zoek naar een

Stagiair(e) Managementassistent
voor een meewerkstage van 32-40 uur per week
Als stagiair(e) managementassistent ben je de spin in het web: je werkt nauw samen met het
managementteam en onze afdelingen Financiën, Marketing & Bespreekbureau, Hospitality & Events
en Techniek & Facilitair.
Wat ga je doen?
Gedurende je stage ondersteun je de directieassistent en voer je verschillende werkzaamheden uit.
Zo organiseer je interne activiteiten zoals personeelsbijeenkomsten en trainingen en
relatiebijeenkomsten zoals de businessclub. Je notuleert vergaderingen, je bereidt overleggen voor
en bewaakt de actiepunten. Ook draag je zorg voor het effectief verlopen van interne processen en
ondersteun je interne projecten. Daarnaast verricht je verschillende administratieve taken, verzorg je
correspondentie en behoort agendabeheer voor interne en externe afspraken ook tot je
werkzaamheden.
Wat vragen wij?
Je volgt de mbo opleiding Management Assistant (niveau 4). Je bent pro actief, oplossingsgericht en
klantgericht. Ook kun je zelfstandig werken. Je bent handig met de computer en beheerst minimaal
Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint). En tot slot: je vindt het leuk om theatervoorstellingen
en concerten te bezoeken.
Wat bieden wij jou?
Een ontzettend toffe stageplek waarin je de kans krijgt om veel werkervaring op te doen in een
informele werksfeer. En je krijgt van ons een stagevergoeding.
Is deze stage iets voor jou?
Reageer dan meteen! Stuur je CV en je motivatiebrief naar vacature@musisenstadstheater.nl o.v.v.
‘Stage Managementassistent februari 2022’.

