
 

 

 

Stage Marketing/Communicatie Theater Hof 88 

 

Theater Hof 88 is op zoek naar een leuke stagiaire voor onze marketingafdeling. Ben jij op zoek naar 

een leuke en uitdagende stageplek in 2019? Dan heeft Theater Hof 88 dé stage-vacature voor jou! De 

stageperiode wordt in overleg bepaald.  

Over Theater Hof 88 

Theater Hof 88, opgericht in 1988, is een kleinschalig theater met een opmerkelijke programmering 

gevestigd in Almelo. Naast ruim 90 professionele voorstellingen per jaar huisvest Theater Hof 88 

tevens het Filmhuis Almelo en Stichting Kamermuziek Almelo. Daarnaast biedt Theater Hof 88 

onderdak een grote groep amateurgezelschappen voor repetities en uitvoeringen. Het team van 

Theater Hof 88 is erg divers en bestaat uit enkele full-times, part-timers en wordt ondersteunt door 

oproepkrachten en vrijwilligers.  

Wat vinden wij belangrijk? 

 Je bent enthousiast, creatief en gemotiveerd. 

 Je volgt een MBO-4 of HBO opleiding richting commercie, marketing, communicatie of 

media. (design-opleidingen in overleg) 

 Je bent leergierig en wilt jezelf ontwikkelen. 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

 Enige affiniteit met cultuur en/of kunst. 

 Enige ervaring met de programma’s van Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) 

 is een pré maar niet nodig . 

Wat bieden wij? 

 Goede koffie  

 Een fijne werkomgeving in een platte organisatie 

 Een eigen werkplek 

 Begeleiding door een all-round creatief marketeer 

 Veel vrijheid en flexibiliteit 

 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op verschillende onderdelen binnen het vakgebied 

 Vette theatervoorstellingen tegen gereduceerde prijzen 

 

 

 

 



 

Wat kan je verwachten tijdens je stage? 

Tijdens je stageperiode werk je mee op de afdeling Marketing/PR van Theater Hof 88. De begeleider 

is er vrijwel elke dag om je te begeleiden. Wel wordt verwacht dat jij enige zelfstandigheid hebt en 

ook gegeven taken zelfstandig kan uitvoeren. Afhankelijk van jouw eigen wensen en kwaliteiten gaan 

we samen kijken welke taken en projecten het beste aansluiten bij jouw stageperiode. Natuurlijk zijn 

er ook algemene taken waar jij tijdens jouw stage aan mee gaat helpen. Denk hierbij aan: 

- Het schrijven van nieuwsbrieven en persberichten 

- Het bedenken van marketingactiviteiten rondom theatervoorstellingen 

- Het schrijven en maken van content voor sociale media 

- Ondersteunen bij het maken van de Theaterbrochure en Theaterkrant 

- Ondersteunen van de informatievoorziening vanuit het Theater 

- Bijhouden van de fysieke communicatie vanuit het Theater 

- Het bedenken/ontwerpen van PR materialen voor Theater Hof 88 

- Actief meedenken over samenwerkingen, evenementen en festivals 

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij Theater Hof 88? Stuur ons dan een bericht/brief/mail/postduif 

met daarin een motivatie plus jouw CV! Mailen mag naar r.vanhoogen@hof88.nl. Wil je liever een 

fysieke brief of postduif sturen, mag dat naar: 

Theater Hof 88 
t.a.v. R.J.G. van Hoogen 
Elisabethhof 4 
7607 ZD ALMELO 
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