
 
 

 

 

Zwolse theaters zoekt per september 2023 een 
Stagiair Marketing en Communicatie 

 
Ben je een cultuurbeest, een goede teamspeler en wil jij echt het marketingvak leren? Dan zit je bij 
Zwolse theaters helemaal op je plek! 

 
Zwolse theaters zoekt een stagiair marketing en communicatie voor 4 of 5 dagen per week 
In de functie van stagiair marketing en communicatie ondersteun je de marketeers op heel veel 
terreinen. Je bent een echte spin in het web. Zo zorg je ervoor dat op onze website de meest actuele 
informatie te vinden is, bedenk je content voor onze social media kanalen, maak je nieuwsbrieven en 
denk je mee over marketingcampagnes voor de verschillende voorstellingen. Daarnaast sta je 
dagelijks in contact met impresariaten, productiehuizen en andere theaters en zorg je ervoor dat de 
stroom aan publiciteitsmateriaal die ieder seizoen binnenkomt op beide locaties goed georganiseerd 
wordt en zichtbaar is in de binnenstad. Je bent een redacteur en een speurneus in het verzamelen 
van nieuws/content over voorstellingen, maar ook in het vinden en beschrijven van nieuwe 
publieksgroepen. Kortom een pittige klus, voor een pittige stagiair(e). Durf jij de uitdaging aan? 

 
Wie zijn wij? 
Bij Zwolse theaters staat vernieuwing, creativiteit en service hoog in het vaandel. Schouwburg Odeon 
is: het culturele hart van de stad en Theater de Spiegel: groots en met allure. Binnen het theater kom 
je te werken op de marketing –en programmeringsafdeling, een afdeling waar enthousiasme en 
betrokkenheid centraal staan. Je komt te werken in een open, betrokken en enthousiast team. Wij 
bieden een stagevergoeding. Werkt bij Zwolse theaters betekent meewerken aan iets unieks! 

 

Wie ben jij? 
- een cultuur minded MBO of HBO-student (communicatie en verwante studierichtingen) 
- een vrolijke, doortastende persoonlijkheid en zelfstandige werker 
- een spin in het web, zonder telefoonangst 
- een creatieve, snelle denker en doener 
- iemand met een vlotte pen 
- iemand die graag voorstellingen bezoekt 
- een communicatieprofessional in opleiding die tenminste 20 weken beschikbaar is 

 
 

Interesse of vragen? Mail dan naar: sollicitatie@zwolsetheaters.nl o.v.v. Sollicitatie Stagiair 
Marketing & Communicatie. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Ellen Ernst 
via e.ernst@zwolsetheaters.nl of 038 4277375. 
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