
 

 

 

Vacature stagiair(e) Marketing en communicatie 

Marketing & Publiciteit - CKS 
 

Voor CKS (Cultuur Kwartier Sneek) zoeken we een HBO stagiair(e) die op gebied van marketing en 

communicatie de afdeling Marketing & Publiciteit gaat ondersteunen. Het betreft een aanstelling van 

32 tot 40 uur met een stagevergoeding van €150,- per maand.  

 

Over de organisatie 
CKS vormt het culturele hart van Súdwest-Fryslân als overkoepelende organisatie van Theater Sneek, 

het Bolwerk, kunstencentrum Atrium en cultuurbureau Akte2. In Theater Sneek zijn uiteenlopende 

voorstellingen te zien, van opera en ballet tot cabaret en kindervoorstellingen. Ons poppodium, Het 

Bolwerk, organiseert uiteenlopende concerten en muziekevenementen van hiphop tot metal en rock 

tot singer-songwriter. Kunstencentrum Atrium verzorgt lessen en cursussen op het gebied van 

muziek, dans, theater, musical, beeldende kunst en fotografie. Akte2 organiseert uiteenlopende 

projecten en activiteiten op het gebied van cultuureducatie en maatschappelijke participatie. 

Daarnaast worden vanuit de organisatie verschillende evenementen georganiseerd waarbij de 

bedrijfsonderdelen nauw samenwerken. 

 

Functie 
We zijn op zoek naar een stagiair(e) die de afdeling gaat ondersteunen in uiteenlopende 

marketingactiviteiten. Je wordt gevraagd actief mee te denken over het in de markt zetten van vele 

verschillende, culturele evenementen of producten. Dit kan een theatervoorstelling zijn, maar ook 

een muziekconcert of peuterfestival. Je bedenkt strategieën om veel verschillende doelgroepen te 

bereiken en krijgt regelmatig de kans dit uit te werken tot concrete campagnes. Ook vormt het doen 

van doelgroepenonderzoek of het maken van content voor campagnes een onderdeel uit van je 

stage. Je bent een volwaardig onderdeel van ons marketingteam en wordt uitgedaagd om je eigen 

ideeën ter tafel te brengen en soms zelfs uit te voeren.  

De volgende taken horen bij deze functie: 

• Campagnes bedenken en uitzetten 

• Teksten schrijven (pers-, web-, email en socialteksten) 

• Social media kanalen (mede) onderhouden  

• Website onderhouden 

• Media archief bijhouden 

• Actief vloggen en bloggen, filmen en fotograferen behoren tot de mogelijkheden 

 
Kennis/vaardigheden:  

• Kennis van en affiniteit met muziek, theater, kunst en cultuur. 

• Foutloze beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Eigenschappen: 

• Betrokken en enthousiast 

• Creatief en ondernemend 

• Flexibel 

• Goede communicatieve vaardigheden 



 

 

 

 

 

Wat bieden wij 

Wij bieden een leuke en zeer leerzame stageplek waarin je veel verantwoordelijkheid en vrijheid 

krijgt. De werkplek kent een informele sfeer en een klein team met verschillende stagiair(e)s. Je heb 

tijdens je stage mogelijkheid om een (afstudeer)onderzoek te doen. De algemene werkzaamheden 

zijn zeer divers en je krijgt begeleiding van de hoofd van de afdeling Marketing & Publiciteit.  

 

Als in de stageperiode door de corona situatie nog geadviseerd word om thuis te werken, dan is dat 

mogelijk. We begeleiden je dan via online kanalen. 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met afdelingshoofd, Anne-Marie Dros, via 

anne-marie.dros@cks.nl of 0515-431400. 
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