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Carré zoekt per augustus / september 2019 een:

Stagiair Marketing & PR
Het betreft een meewerkstage, geen snuffel of afstudeerstage.
De afdeling
Op de afdeling Marketing & Sales zijn 8 medewerkers werkzaam, die zich bezighouden met de
marketing, pr en kaartverkoop van de voorstellingen in Carré.
Wat doe je als stagiair Marketing & PR?
 Ondersteuning bieden aan de afdeling in de breedste zin van het woord
 Input geven op de Marketing- & PR-plannen
 Helpen bij de ontwikkeling en distributie van drukwerk en online middelen
 Up to date houden van de narrowcasting in huis en online platforms
 Zorgen dragen voor goede zichtbaarheid marketinguitingen in Carré; zoals posters, agenda’s
en flyers
 Actieve rol in de content creatie voor social media
 Helpen bij persevents en premières, zowel in voorbereiding (genodigdenlijsten,
uitnodigingen versturen), als op de avond zelf (rode loper begeleiden, social media
bijhouden)
 Persbegeleiding bij fotoshoots en interviews
 Ondersteuning bij salesacties: acties in het systeem verwerken, informatie doorsturen,
respons bijhouden
 Contact onderhouden met producenten en agentschappen voor het opvragen van
materialen, en interne en externe partijen van beeldmateriaal en informatie voorzien
Wat verwachten wij van een stagiair(e) Marketing & PR?
 Je volgt een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau (bijvoorbeeld
Marketingcommunicatie of Media & Entertainment)
 Je bent fulltime beschikbaar voor ten minste 4 maanden vanaf augustus of september en als
je wilt kun je al in de zomervakantie beginnen
 Je bent ondernemend, commercieel, proactief en creatief
 Met de programma’s Powerpoint, Word, Excel en social media platformen Facebook,
Twitter, Intstagram en Snapchat kun je zéér goed overweg
 Ervaring met vormgeving (Photoshop) is een pré
Wat bieden wij je?
Wij bieden je een veelzijdige en uitdagende stage in het mooiste theater van Nederland. Je krijgt
toenemende verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te ontplooien. Een fulltime
werkweek is 37,5 uur. Tijdens je stage word je begeleid door specialisten in het vakgebied. Je kunt
veel voorstellingen zien in het theater. Tot slot bieden we een marktconforme stagevergoeding.
Interesse?
Ben jij die gedreven, energieke en flexibele stagiair? Mail dan je motivatie en CV naar
werken@carre.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Robert Jan Zuur, theatermarketeer, via
robertjan.zuur@carre.nl. Zie ook: www.carre.nl. Bij interesse kun je eventueel ook al in de
zomervakantie beginnen.

