Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en veelal
exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van
popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze in het beroemdste theater van
Nederland in hartje Amsterdam.
Voor de afdeling Arrangementen & Evenementen zijn we per september 2019 op zoek naar een;

Stagiair(e) Arrangementen & Evenementen
37,5 uur per week
De stage
De stageplaats wordt aangeboden op de afdeling Arrangementen & Evenementen. De afdeling houdt zich bezig
met het verkopen van arrangementen rondom de voorstellingen. Daarnaast is Koninklijk Theater Carré een
locatie voor diverse bijeenkomsten als vieringen, modeshows, productpresentaties, jaarvergaderingen en
congressen.
Elke periode wordt er naar gestreefd om de stagiair(e) een goed beeld te geven wat er gebeurt op het gebied
van evenementen binnen Koninklijk Theater Carré. De stagiaire werkt fulltime mee op de afdeling. Het is
eventueel mogelijk onderzoek te doen, echter niet fulltime.
Wat ga je doen?
Je werkt mee met de afdeling arrangementen en evenementen, ondersteunt de accountmanagers bij het
organiseren van de verschillende partijen en evenementen, die je mogelijk later in de stage periode zelfstandig
verder op mag pakken. Daarnaast ervaar je hoe deze partijen binnengehaald worden, hoe de sales acquisitie
binnen een culturele organisatie verloopt en wat relatiebeheer is.

Je bent:







Fulltime stagiair(e), derde of vierdejaars HBO, bij voorkeur hospitality en management gerelateerd
Beschikbaar voor minimaal 5-6 maanden
Mondeling en schriftelijk vaardig in zowel Nederlands als Engels
Zelfstandig, enthousiast en leergierig
Bereid af en toe te werken in de avonduren
Commercieel en dienstverlenend

Wij bieden jou
Een uitdagende (zelfstandige) stageplek in een dynamische (werk)omgeving in het hart van Amsterdam, in het
mooiste theater van Nederland. De samenwerking is informeel, maar wel duidelijk taakgericht. Een stage
vergoeding is van toepassing.
Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor vragen
over de functie kun je contact opnemen met Thomas Groen, Manager Arrangementen & Evenementen via
020-5249406.

