GEZOCHT PER MEDIO FEBRUARI 2020
Enthousiaste stagiair Publiciteit & Marketing (m/v)
20 tot 32 uur/wk, 4 tot 6 maanden
Algemene info
Conny Janssen Danst, gevestigd in het gloednieuwe Fenix 1 gebouw op Katendrecht in
Rotterdam, is sinds 1992 een van de meest toonaangevende moderne dansgezelschappen in
Nederland. De organisatie bestaat uit een kleine kern van vaste medewerkers. Naast Conny
Janssen (artistiek leider) en Rick Spaan (zakelijk leider) zijn er nog vier kantoormedewerkers
die ervoor zorgen dat het gezelschap zich verder ontwikkelt. De eerste helft van 2020 staat
voor Conny Janssen Danst o.a. in het teken van de theatertour van de voorstelling KIEM en
de voorbereiding op de locatievoorstelling SO HERE WE ARE.
Meer info: www.connyjanssendanst.nl
Inhoud
Als stagiair/stagiaire Publiciteit & Marketing:
• ondersteun je de communicatiemedewerkers bij administratieve werkzaamheden en
de verspreiding en ontwikkeling van promotiemateriaal
• denk je mee over mogelijkheden voor het bereiken van nieuwe doelgroepen
• creëer je content voor website, Social Media kanalen en e-mailmarketing
• help je incidenteel mee met de verkoop van merchandise tijdens voorstellingen
• Krijg je de kans een deeltijd (afstudeer)onderzoek uit te voeren, bij voorkeur
publieksonderzoek.
Jij
• bent 3e jaar of 4e jaars student van bijvoorbeeld: CMV, MIM, Communicatie, Theaterof Vrijetijdsmanagement, Cultuur- of Theaterwetenschappen.
• zit vol creatieve ideeën, durft initiatief te nemen en kunt zelfstandig werken.
• hebt een vlotte pen en al wat ervaring met beeldbewerkingsprogramma’s en CMSsystemen
• hebt affiniteit met theater en (moderne) dans.
• spreekt een aardig woordje Engels in verband met het internationale karakter van de
organisatie.
• bent 2 à 4 dagen per week beschikbaar in de periode van medio februari t/m medio
juli 2020 en bent bereid af en toe ook ’s-avonds en in het weekend te werken.
• woont bij voorkeur in (regio) Rotterdam
Kansen
Conny Janssen Danst biedt een stage in een kleine, dynamische organisatie waardoor je veel
leert over alle aspecten van het werk voor een dansgezelschap. Je werkt veel zelfstandig en
er is ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast krijg je begeleiding van professionals uit het vak.
De stagevergoeding bedraagt € 350,- per maand voor 40 uur per week. De begindatum,
indeling van de werkweek en de inhoud van de stage worden in overleg bepaald.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen Geijs via:
Ellen@connyjanssendanst.nl of T. 010 452 99 12.
Een korte motivatiebrief (max 1 A4) en/of motivatievideo(link) (max 2 min) met CV kun je
t/m 2 februari 2020 sturen naar bovenstaand mailadres o.v.v. Stage 2020 + je naam

