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. Jaarlijks 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.

Vanaf september 2021 zijn wij op zoek naar een

Stagiair(e) marketing & communicatie
voor een meewerkstage van 32-40 uur per week
Tijdens je stage kom je te werken op de afdeling Marketing & Communicatie, bestaande uit een
hoofd marketing en 5 marketingmedewerkers. Het is een dynamische afdeling die verantwoordelijk
is voor het merk Musis & Stadstheater Arnhem.
Wat ga je doen?
Gedurende je stage ondersteun je het team en voer je verschillende werkzaamheden uit. Zo denk je
mee over acties om ons programma onder de aandacht te brengen bij huidig en nieuw publiek. Je
bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de website (CMS) en schrijft content voor onze
social mediakanalen en nieuwsbrieven. Je zet je communicatie skills in voor het warm houden van
contacten met gezelschappen en impresariaten. Je houdt het poster- en flyermateriaal actueel in en
rondom Musis en Stadstheater.
Wat vragen wij?
Je studeert Communicatie(wetenschap)/Marketing/CMD/ Evenementenorganisatie. Je hebt affiniteit
met muziek en theater en kunt lekker én foutloos schrijven. Je bent sociaal, collegiaal en een echte
doorzetter. Ook ben je assertief, stressbestendig en kun je goed zelfstandig werken.
Wat bieden wij jou?
Een ontzettend toffe stageplek met de mogelijkheid om voorstellingen en concerten te bezoeken!
Je krijgt veel ruimte voor je eigen inbreng en ideeën en de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden.
Is deze stage iets voor jou?
Reageer dan meteen! Stuur je CV en je motivatiebrief naar vacature@musisenstadstheater.nl o.v.v.
‘Stage Marketing september 2021’.
Wie weet maak jij ons team compleet!

