
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGE HARTEN THEATERFESTIVAL 

Hét negendaags theaterfestival voor, door en met jonge mensen (12-29 jaar). Ervaar theater, performance, dans en 

muziek in het centrum van Groningen; in het theater, op locatie en andere plekken waar je het niet verwacht. Jonge 

Harten vindt dit jaar plaats van 16 t/m 24 november 2018. 

 

Als stagiaire Marketingcommunicatie & PR werk je nauw samen met je directe ‘afdelingscollega’s’ maar ook met de 

rest van het jonge en enthousiaste team. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheden en we staan te springen om jouw 

creatieve inbreng en ideeën! 

 

Jouw taken als stagiair(e) Marketingcommunicatie & PR zijn onder andere:  

 contact opnemen en onderhouden met de theatergroepen;  

 meedenken over het gebruik van diverse publiciteitsmiddelen; 

 maken van beelden passend bij het festival (foto, video); 

 nadenken over geschikte gadgets/ludieke acties; 

 nieuwsbrieven en persberichten schrijven/verzenden;  

 meedenken en uitvoeren van gerichte webpromotie/social media; 

 nakijken + corrigeren teksten/artikelen; 

 PR middelen en publiciteit evalueren;  

 overige ondersteunende werkzaamheden. 

 

Je krijgt de unieke mogelijkheid om het festival zowel voor als achter de schermen mee te maken. Je werkt in een 

jong en enthousiast team en kunt contacten en werkervaring opdoen in de theaterwereld. Weet jij van aanpakken en 

laat jij je niet uit het veld slaan door spannende deadlines, kom dan ons team versterken! Er is een stagevergoeding 

beschikbaar afhankelijk van het aantal dagen per week dat er stage gelopen wordt. 

 

Functie eisen: 

 goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift; 

 goede sociale vaardigheden in het omgaan met diverse mensen en in telefonisch contact met bijvoorbeeld 
theatergezelschappen; 

 zelfstandig, pro-actief, creatief; 

 sociaal sterk en stressbestendig; 

 professioneel niveau Engels, zowel mondeling als in schrift 
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 kennis van InDesign en/of Photoshop is een vereiste; 

 ervaring in fotografie en/of maken van video’s is een pre; 

 4/5 dagen per week beschikbaar in de periode eind augustus t/m december 2018. 
 

Zie jij deze functie helemaal zitten en ben jij vanaf eind augustus beschikbaar? Stuur dan een motivatiebrief 

en CV naar stefanie@jongeharten.nl. Kijk op www.jongeharten.nl voor meer informatie over het festival. 

 

Locatie 

Jonge Harten kantoor 

Stationsplein 3 

9726 AE, Groningen 

 

 

 

 

 

 


