
 

De Krakeling is al 38 jaar het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart van 

Amsterdam. In De Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met 

theater. Bijna dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 

jaar. Voorstellingen in alle disciplines van zowel de top van het jeugdtheater als de nieuwe 

jeugdtheatertalenten. De Krakeling wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit alle lagen van de 

bevolking bereiken en theaterbezoek een plek in hun verdere leven geven. 

 

Vanaf september 2016 zoekt De Krakeling voor 24/32 uur in de week een stagiair(e) 

Marketing & Communicatie. 

 

Als stagiaire draai je mee op de afdeling marketing & communicatie van De Krakeling. Je draagt bij 

aan de dagelijkse gang van zaken, je ondersteunt de medewerkers bij hun projecten en algemene 

publiciteit van De Krakeling en je denkt actief mee over het bereiken van de doelgroepen.  

De werkzaamheden 

- Meewerken aan het Krakeling Magazien (tekst- en beeldredactie, advertentiewerving en coördinatie) 

- Opvragen, organiseren en begeleiden van het verspreiden van publiciteitsmateriaal 

- Aanvullen en opschonen van databestanden (o.a. media en publiek, e-mail database) 

- Onderhoud van publieksgegevens in de database 

- Onderhouden van contacten met media en gezelschappen, publieks- en andere relatiegroepen 

- Bedenken en uitvoeren van publiciteitsacties voor voorstellingen en projecten 

- Medeverantwoordelijk voor uitstraling gebouw 

- Onderhouden van de website 

- Online statistieken bijhouden van de website (Google analytics) 

- Diverse taken op het gebied van social media en nieuwe media 

- Assisteren van de medewerkers marketing & communicatie 

- Het (mede)ontwikkelen van een marketingplan behoort tot de mogelijkheden 

 

Profiel 

- Je bent jonger dan 27 jaar en beschikt over minimaal MBO of HBO werk- en denkniveau 

- Je hebt affiniteit met (jeugd)theater 

- Je bent flexibel, zelfstandig, creatief, proactief, creatief, stressbestendig en houdt van aanpakken 

- Je hebt goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent goed thuis in social media 

 

Wij bieden 

- Een leerzame periode waarbij je de kans krijgt om kennis te maken met alle aspecten van het vak 

communicatie binnen de theaterbranche 

- Mogelijkheid tot bezoeken van veel verschillende jeugd- en jongerenvoorstellingen 

- De kans om een groot netwerk in de theatersector op te bouwen 

-  Stagevergoeding in overleg, afhankelijk van je leeftijd, leerjaar en opleiding  

- Begeleiding van de medewerkers Marketing & Communicatie en de rest van het Krakelingteam.  

Reageren 

Mail je brief met motivatie en je CV naar De Krakeling / Ludmilla van der Kroon / ludmilla@krakeling.nl 

Voor meer informatie kun je bellen met Ludmilla via 020 - 6253284. 
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