
 

 

 

Vacature stagiair(e) Online Marketing 

Marketing & Publiciteit - CKS 
 

Voor CKS (Cultuur Kwartier Sneek) zoeken we een HBO stagiair(e) die op online gebied 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 medewerker Online Marketing gaat ondersteunen in 

uiteenlopende online marketingactiviteiten. Je gaat zowel strategisch als creatief meedenken en -

werken aan alle online uitingen van de organisatie. Voor elk organisatieonderdeel worden een 

website, social media kanalen, mailings en online advertenties (social, search en display) ingezet. Je 

zal dus zeer brede ervaring opdoen en je hebt de mogelijkheid om aan te geven waar je interesses of 

leerdoelen liggen. 

 

 

De volgende taken horen bij deze functie: 

• Het bedenken en maken van content voor verschillende social media kanalen en online ads 

• Vormgeving van online beeldmateriaal (deels uitvoerend, deels conceptueel) 

• Zelfstandig social media kanalen onderhouden  

• Fotograferen en filmen/monteren 

• Teksten schrijven (web-, e-mail- en social teksten) 

• Meedenken en ondersteunen in het onderhouden en analyseren van de online uitingen 

(Google Ads en Analytics/Facebook Analytics) 

• Meehelpen met PR voor en tijdens evenementen 

 

Kennis/vaardigheden:  

• Affiniteit en/of ervaring met websites (WordPress)/social media/Google/e-mailmarketing 

• Ervaring met of aanleg voor het werken met computer- en online systemen 

• Foutloos en creatief teksten opstellen 

• Ervaring met (of bereidheid om te leren van) het monteren/bewerken van videomateriaal 

• Kennis van en/of ervaring met vormgeving 



 

 

 

 

Eigenschappen: 

• Taalvaardig 

• Creatief 

• Zelfstandig 

 

 

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 medewerker Online Marketing.  

 

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 medewerker Online Marketing,  

Meryl Langenberg, via meryl.langenberg@cks.nl of 0515-431400. 

mailto:meryl.langenberg@cks.nl

