
 

Stagiair(e) Marketing/ 
Evenementen 

 

Niveau MBO/HBO niveau 
Aantal uur 32 uur 
Periode Vanaf september 2021 
Vergoeding 150 Euro p/m + gratis bezoeken van voorstellingen/films in De Schalm* 

*Voorwaarden rondom het bezoek van voorstellingen zijn vastgelegd in het personeelsreglement 

 

Over Theater de Schalm 
Theater de Schalm is hét professionele podium van Veldhoven voor artiesten, amateurgezelschappen en 
bedrijven. Dagelijks faciliteren wij afwisselende activiteiten. Steeds met grote betrokkenheid en 
gastgerichtheid! Een hecht organiseert jaarlijks ca. 500 activiteiten voor ongeveer 90.000 bezoekers in onze 
Grote Zaal met 480 stoelen kleine zaal met 185 stoelen.  We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) 
Marketing & Events! 

 

Wat ga je doen? 
• Ondersteunen van alle theater activiteiten achter de schermen;  

• Facilitaire ondersteuning bij meetings en verhuringen 

• Je woont besprekingen bij van (potentiële) opdrachtgevers en pakt hieruit voortkomende 

werkzaamheden op.  

• Je bent van begin tot eind betrokken bij het organiseren/faciliteren van evenementen.  

Eigen initiatief vinden wij alleen maar fijn! Het organiseren van een eigen evenement zoals een 

personeelsbijeenkomst behoort ook tot de mogelijkheden.  

• In de avond of in het weekend ingezet worden kan incidenteel voorkomen.  

• Schrijven van teksten voor verschillende middelen en doelgroepen (o.a. nieuwsbrieven, 

persberichten, directienieuws, redactionele content) 

• Acties uitwerken ter bevordering van kaartverkoop  

• Up to date houden van website, social media en promotiemateriaal in- en om het gebouw.  

• Telefonisch beantwoorden van vragen van o.a. de secretariaatstelefoon. 

• Een netwerk opbouwen op verschillende gebieden in en om Veldhoven en kennis vergaren over de 

media en livestreaming (talkshow) zijn misschien ook vlakken waarop je je kan verbreden tijdens 

deze stage.  

  
 

Wie zoeken wij? 
We zoeken een accurate stagiair(e) met verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent 
klantvriendelijk, flexibel, zelfstandig, communicatief en initiatiefrijk. Affiniteit met theater is 
een pré. Je hebt een goede kennis van het Nederlands in woord & geschrift en enige kennis 
van Engelse taal. 

 

Op welke vlakken kun je jezelf verbreden tijdens deze stage? 
Communiceren, organiseren, zelfstandig werken en plannen. 

 

Interesse? 
Stuur dan je sollicitatiebrief en je CV aan evenementen@deschalm.com  Voor meer 
informatie kan je ook bellen met Robin van Hoof via 040 - 254 11 87 

 


