
Hét theater voor Oss en regio, dat is theater De Lievekamp. Al 50 jaar bouwen wij aan onze reputatie als breed en 
laagdrempelig theater voor Oss en regio. Wij programmeren wel zo’n 200 tot 250 voorstellingen per jaar en dat 
doen we in allerlei theatergenres, van toneel tot cabaret en van musical tot klassieke muziek en dans, 
zowel professioneel als lokaal en regionaal. 
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Over de functie
Je stelt campagnes en acties op t.b.v. het promoten van voorstellingen, door
creatieve content te bedenken, te maken en uit te zetten. Verder denk je actief 
mee over de overige promotionele activiteiten van het theater. 
Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:
-  Je verzorgt voor twee genres de promotie van de bijbehorende 
    voorstellingen (of gemixte genres n.a.v. interesse)
-  Je houdt de sociale media bij voor jouw voorstellingen, maar plaatst ook 
    algemene berichten.
-  Je schrijft persberichten
-  Je houdt de website up-to-date

Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal
-  Jij weet van aanpakken en neemt vaak initiatief
-  Creatieveling
-  Leergierig
-  4 dagen beschikbaar (beschikbaarheid in overleg is mogelijk)
-  Kennis van programma’s als Indesign, Photoshop en videobewerking 
    is een pré
-  Affiniteit met theater is een pré

Wat bieden wij?
Een gezellige werksfeer in een professioneel 
theater. Wij voorzien je van een eigen werkplek met 
veel afwisseling in werkzaamheden! Je draait als 
volwaardig lid mee op de afdeling en komt in 
aanraking met alle onderdelen van theatermarketing. 
Bonus: stagevergoeding in de vorm van 
theaterbezoek! 

Wil jij ons komen versterken?
Reageer dan snel met je motivatiebrief en CV 
via info@lievekamp.nl. Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Marketing 
via (0412) 66 76 76.

www.lievekamp.nl
‘Theater met een Hart’
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