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De Stadsschouwburg Velsen is een gerenommeerd theater dat inmiddels 80 jaar
bestaat. Jaarlijks bezoeken circa 75.000 bezoekers het theater. De
theaterprogrammering is breed en varieert van musical tot toneel en van cabaret tot
muziek. Naast het professionele aanbod is de Stadsschouwburg Velsen ook een
thuishaven voor veel lokale theatermakers.
De Stadsschouwburg Velsen bestaat uit een klein team van zo’n 16 vaste
medewerkers, aangevuld met oproepkrachten en vrijwilligers in de horeca en
publiekservice.
Stadsschouwburg Velsen is op korte termijn op zoek naar een:

Stagiair Productie & Programmering
(m/v 32 uur)
Functieomschrijving
De stagiair productie en programmering is mede verantwoordelijk voor de
organisatie, uitvoering en coördinatie van productiewerkzaamheden van door het
podium geprogrammeerde en zelf geïnitieerde en geproduceerde producties. Tevens
assisteer je bij het opstellen van contracten, bijhouden van het speelplan (Yesplan)
en het maken van productiesheets. De stagiair productie en programmering werkt
onder leiding van de coördinator Productie. En werkt daarnaast nauw samen met de
artistiek directeur, de afdeling Techniek, en met het hoofd Publieksservice in het
kader van de inhuur van materiaal en roostering van medewerkers.
Overige taken zijn:
 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het
(rand)programmabeleid;
 contacten onderhouden met impresariaten, gezelschappen en producenten;
 assisteren bij aanvragen van projectsubsidies;

We bieden
Een uitdagende stage in een van de leukste theaters van Noord-Holland. In verband
met de regiediensten kunnen onregelmatige werktijden worden gevraagd.







Ben jij degene die we zoeken?
Doe je een HBO opleiding in de richting van bijvoorbeeld theaterproductie, MEM of
event management;
Heb je grote affiniteit met theater?
Heb je als vanzelfsprekend goede kennis van de Microsoftapplicaties: Word, Excel,
Outlook;
Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden
Ben je analytisch, oplossings- en servicegericht, organisatiesensitief en heb je goede
organisatorische vaardigheden en een hands on mentaliteit?
Reageer
Mail dan je sollicitatie voorzien van je motivatie en CV naar
vacature@stadsschouwburgvelsen.nl
Voor vragen over de stage kun je contact opnemen met Pauline Veenstra via:
vacature@stadsschouwburgvelsen.nl.
www.stadsschouwburgvelsen.nl

