
Cool kunst en cultuur zoekt per februari 2023 een  

 

Stagiair(e) Marketing en Publiciteit 
 

We zoeken een creatieve marketing & publiciteit stagiair(e). Volg je een MBO/HBO opleiding met focus op 

(online)marketing, digitale en social media of met focus op journalistiek/communicatie? Dan is Cool kunst en 

cultuur op zoek naar jou! Wie weet ga je ná de zomer als razende reporter op pad voor Cool voor School, 

maak je een vlog backstage of verstuur je je eerste nieuwsbrief aan onze cursisten. 

 

Wie zijn wij? 

Cool kunst en cultuur is hét podium van de stad Heerhugowaard. Cool is een theater, een centrum voor 

muziek-, theater- en kunsteducatie, een culturele ontmoetingsplaats en een zalencomplex in één. Bekende 

artiesten, aanstormende talenten, amateurgezelschappen én onze eigen leerlingen staan in de spotlights van 

Cool. In Café Cool zijn bovendien regelmatig optredens van bands, stand-up comedians en singer-songwriters.  

 

Wie ben jij? 

• Je bent sociaal, creatief en initiatiefrijk. 

• Wordt enthousiast van theater en kunsteducatie (muziek-, theater-, musical- en beeldende kunst lessen). 

• Je volgt een relevante opleiding (marketing, media, communicatie, journalistiek o.i.d.). 

• Je houdt van content maken. 

• Kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag samen. 

• Je kunt bij voorkeur in februari 2023 bij ons beginnen. 

• Sociale media hebben voor jouw geen geheimen. 

• Ervaring met Adobe InDesign, Photoshop en Premiere Pro/Flash is handig, maar kunnen we je ook leren. 

• Woonachtig in Dijk en Waard of directe omgeving is een pré. 

 

Werkzaamheden 

Jij werkt nauw samen met de drie marketing en publiciteitsmedewerkers in de promotie en de campagnes van 

ons bomvolle programma met voorstellingen, cursussen, lessen en schoolactiviteiten. 

 

• Je maakt content (tekst, visuals, video) voor de website, social media, nieuwsbrieven, pers, personeelsblad 

en narrowcasting. 

• Je verricht webcare op de sociale media kanalen 

• Je beheert de promotiematerialen (posters, flyers) 

• Je eigen project is de verslaglegging van al onze Cool voor School activiteiten voor socials, nieuwsbrieven 

en print. Ga als Cool-reporter op pad, maak mooie foto’s, leuke video’s of interview de artiesten, 

leerlingen en docenten. 

• Geef aan wat je graag wilt leren op het gebied van marketing en communicatie, dan zoeken wij naast het 

reporter-project een passende opdracht. 

 

Je stage 

De stageduur gaat in overleg. De voorkeur gaat uit naar een fulltime (4 of 5 dagen) ‘meewerkstage’. 

 

Wat bieden we? 

• Een stagevergoeding 

• Een inspirerende werkplek met leuke Coollega’s 

• Vrijkaarten voor onze voorstellingen en andere evenementen 

  

Reageren?  

Ben je geïnteresseerd in deze stageplek bij Cool? Stuur dan je motivatie met CV en beschikbaarheid naar 

Suzanne Boers (marketing manager) via suzanne@coolkunstencultuur.nl.  

mailto:suzanne@coolkunstencultuur.nl

