
 
 

Theater De Krakeling is het leukste theater in Amsterdam exclusief voor de jeugd! De Krakeling 
programmeert theatervoorstellingen voor kinderen van 2 t/m 17 jaar. Vanaf 2020 is het theater 
gevestigd op Cultuurpark Westergas, een levendige plek waar veel creativiteit samenkomt.  
De afdeling Communicatie & Marketing voorziet het publiek van informatie over de Krakeling, 
ontwikkelt promotieactiviteiten en draagt zorg voor alle communicatie rondom voorstellingen en 
projecten. Daarvoor onderhoudt de afdeling goede contacten met pers, relaties, en bezoekers. 
Voor deze afdeling zoeken wij een: 

 

Theater De Krakeling zoekt een 
Stagiair online content marketeer (m/v) 

ca. 32 uur per week, vanaf begin september 2021 

 

die zelfstandig én onder begeleiding van de afdeling gaat meedraaien met alle activiteiten die op 
de afdeling worden ontwikkeld. 

Werkzaamheden en functie omschrijving 
• Meedraaien op de communicatieafdeling van De Krakeling 
• Bedenken en uitvoeren van publiciteitsacties voor voorstellingen en projecten 
• Bedenken en designen van social media posts  
• Mede-verantwoordelijk voor de Instagram & Facebook strategie  
• Teksten schrijven social media & website 
• Meedenken over creatieve uitingen van de merkidentiteit   
• Assisteren in design en DTP algemeen 
• Coördineren en mede-creëren fotografie/videografie 
• Zorgdragen van affiches, verspreiden van publiciteitsmateriaal  
• Projectondersteuning bij alle activiteiten rondom de kinderraad   

Wil jij stage lopen bij het leukste theater van de stad? De Krakeling is volop in beweging op de 
nieuwe locatie. Voor het komend seizoen staan er veel mooie projecten op het programma en 
daar kunnen we ondersteuning bij gebruiken. Denk jij in foto’s en video’s en ben je daar onwijs 
creatief in? Houd je van schrijven, design, kunst en theater én kan je wel wat verantwoordelijkheid 
aan? Studeer je op hbo-niveau en heb je kennis van Photoshop en designprogramma’s? Dan ben jij 
wellicht onze droom-Online Stagiair(e). 
 
Wij bieden een leerzame stageperiode waarbij je de kans krijgt om kennis te maken met het vak 
marketing & communicatie binnen de theaterbranche. Je werkt in een informele werksfeer binnen 
een professioneel maar gezellig team. Je krijgt de mogelijkheid tot bezoeken van voorstellingen en 
een stagevergoeding. 
 
Vacature en contactinformatie: 
Zie jij jezelf als onze nieuwe collega? Leuk! Stuur een mail naar Ludmilla van der Kroon via 
ludmilla@krakeling.nl met je CV, motivatiebrief en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 


