
 

 
 
De Krakeling is al bijna 40 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. 

 

Met ingang van het nieuwe seizoen (21 augustus 2017) zoekt De Krakeling een: 
 

Trainee Marketing & Communicatie (m/v) 
 ca. 24/32 uur per week  

 

Het gaat om een leer/werkplaats voor afgestudeerden t/m 27 jaar voor minimaal 6 
maanden (tot 10 maanden). 

 
Als trainee draai je mee op de afdeling Marketing en 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 doelgroepen. We zijn een 
klein team dus je zult meteen veel verantwoordelijkheid krijgen en dus ook heel veel kansen om 

dingen te leren en jezelf te ontwikkelen. 
 

Taken 

- Social media redactie 
- Beheer van de website 

- Bedenken en uitvoeren van publiciteitsacties voor voorstellingen en projecten 
- Contact onderhouden met gezelschappen en impresariaten over komende voorstellingen  

- Schrijven van artikelen, persberichten, nieuwsbrieven en mailings 
- Meewerken aan het Krakeling Magazien (tekst- en beeldredactie, advertentiewerving en 

coördinatie) 

- Onderhoud en analyse van publieksgegevens in de database  
- Medeverantwoordelijk voor uitstraling gebouw 

- Het (mede)ontwikkelen van een marketingplan 
 

Wij vragen 

- Jonger dan 27 jaar 
- Een relevante afgeronde HBO of Universitaire opleiding 

- Affiniteit met (jeugd)theater en de ambitie om in de theatersector werkzaam te zijn 
- Een flexibele, zelfstandige, creatieve, stressbestendige houding, je houdt van aanpakken 

- Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden 

- Ervaring met social media 
 

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

van marketing en 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  

- Een leer/werkvergoeding van € 300,- per maand  
 

Vacature en contactinformatie 
Ben jij onze nieuwe marketingtrainee? Mail je motivatie en CV vóór vrijdag 23 juni t.a.v. Ludmilla van 

der Kroon naar ludmilla@krakeling.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 26.  
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