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De Toneelmakerij is het Amsterdamse theatergezelschap en -huis voor kinderen, jongeren
en de volwassenen om hen heen. We maken avontuurlijk en verrassend theater. We
bespelen de Amsterdamse theaters, reizen langs podia in het land en zijn steeds vaker
buiten de landsgrenzen te vinden.
We maken theater dat met verbeeldingskracht en humor de werkelijkheid in perspectief zet,
dat ruimte schept voor ontmoeting, ontroering en reflectie.
Stage marketing & communicatie
Je draagt bij aan de dagelijkse gang van zaken op het hoofdkwartier van het gezelschap: het
kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam. Er zijn vaste taken én we vinden het fijn als je
zelf iets inbrengt. Bijvoorbeeld een opdracht vanuit je opleiding, die je kunt toepassen op
onze praktijk. Je krijgt de kans veel te leren, nieuwe dingen te ontdekken en kunt
kennismaken met alle disciplines behorend bij het theatervak. Je wordt begeleid door een
vaste medewerker en evalueert regelmatig je werkzaamheden.
Voorbeelden van werkzaamheden zijn
• Beheer van de website
• Dataverzameling en –verwerking
• Redactie van e-mailnieuwsbrieven
• Contact met tourneetheaters over onze voorstellingen
• Content voor social media maken
Profiel
•
•
•
•

Bezig met MBO, HBO of WO opleiding
Interesse in (marketing van) culturele organisaties
Flexibel ingesteld, geen 9-5 mentaliteit
Communicatief sterk, nieuwsgierig en leergierig

Aanwezigheid tijdens voorstellingen in het weekend of ’s avonds kan af en toe gewenst zijn.
We bieden jou
Een stagevergoeding van €350,- per maand op basis van fulltime. Daar horen fijne
secundaire arbeidsvoorwaarden bij, zoals kaartjes voor voorstellingen, premièrefeestjes, en
een werkplek midden in de Amsterdamse Jordaan.
De Toneelmakerij vertelt verhalen die ertoe doen, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en
met uiteenlopende perspectieven. Daarom zijn we altijd op zoek naar een zo divers mogelijke
samenstelling van het personeel, zowel in artistieke teams als op kantoor. We hechten
waarde aan zo veel mogelijk verschillende stemmen binnen de organisatie. We moedigen
dan ook iedereen aan om te solliciteren op deze functie, ongeacht waar je vandaan komt, wat
je wel of niet gelooft, hoe je je identificeert of van wie je houdt.
Reacties
Korte brief en CV vóór 10 juni 2022 naar sophiedehaas@toneelmakerij.nl.

