
 

 

 

 

 

De Lieve Vrouw zoekt een 

Stagiair Marketing & Communicatie
minimaal 3 dagen per week 

 
De Lieve Vrouw is een gezellig theater, filmhuis en theatercafé aan het mooiste plein van het 

historische centrum van Amersfoort. Met onze eigenzinnige voorstellingen willen wij de verbeelding 

prikkelen, je aan het denken zetten of de boel opschudden. We werken met een enthousiast team 

van betaalde krachten, vrijwilligers en... een stagiair! 

 

Stage lopen bij De Lieve Vrouw 

De taak van de afdeling Publiciteit & Marketing is kort samengevat: bezoekers vinden voor de 

voorstelling die bij ze past. Omdat we daar best druk mee zijn, kunnen we je hulp goed gebruiken. 

Een stage bestaat bij ons uit zowel doe- als denkwerk. Er zijn vaste klussen waar jij een belangrijke 

rol bij gaat spelen zoals het samenstellen van nieuwsbrieven, pakkende content maken voor onze 

socials en het bijhouden van onze website. Maar we kunnen je creativiteit en inzet ook goed 

gebruiken bij campagnes en andere marketingacties. 

 

Wie ben jij? 

• Een sociaal en open minded persoon. 

• Je bent creatief, secuur, niet bang voor verantwoordelijkheid en weet van aanpakken. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend voor o.a. het schrijven van teksten voor de website, 

nieuwsbrieven en social media. 

• Je kent de basis van Photoshop. 

• Je zet je minimaal 3 dagen per week voor ons in. 

• Je volgt een MBO niveau 4, HBO of WO opleiding op het gebied van Marketing, Communicatie, 

Kunst en Economie, CMV, Media(design), ICT, Theater of Film en Televisiewetenschappen. 

• En bovenal: je houdt van theater en film! 

 

Wat bieden wij? 

Ons stagepakket is niet in beton gegoten, dus op basis van jouw opleiding en leerdoelen kunnen we 

je stage verder vormgeven. Wat je in ieder geval gaat doen: 

• Je leert hoe je goede teksten schrijft over met name onze films en theatervoorstellingen. 

• Omdat je ook online stevig aan de slag gaat, leer je meer over e-mailmarketing, webredactie- en 

de inzet van social media. 

• Afhankelijk van je stageperiode kun je als producer meewerken aan onze jeugdtheaterfestivals. 

• Je naaste collega’s zijn behoorlijke vakidioten die het niet alleen leuk vinden om jou iets te leren, 

maar ook openstaan voor jouw ideeën. 

• En last but not least: je gaat vast veel voorstellingen en films zien.  

 

Nog even praktisch: 

• Minimaal 3 dagen per week (24 uur). 

• Per direct is mogelijk, maar later starten kan ook. 

• Tijdsduur: 4 tot 6 maanden. 

• Stagevergoeding mogelijk. 

 

Kom eens kennismaken!  

Zie jij een stage bij De Lieve Vrouw wel zitten? Stuur je motivatie met CV naar: 

janicevandenbosch@lievevrouw.nl. Heb je nog vragen? Bel dan even met Janice op 06 51 80 68 33. 


