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HBO-niveau
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.
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.
Kun jij je vinden in de onderstaande punten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
- Affiniteit met theater
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Creatieveling
- Leergierig
- 5 dagen beschikbaar
- Kennis van programma’s als Indesign, Photoshop en videobewerking 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.
Interesse?
Reageer dan uiterlijk 20 januari met je motivatiebrief en CV via info@lievekamp.nl. Heb je nog
vragen, neem dan contact op met Ron Megens (Hoofd Marketing) via (0412) 66 76 76.

Bestel uw pauzedrankje online!
Ook dit seizoen kunt u uw pauzedrankje online bestellen. Indien wij beschikken
over uw e-mailadres ontvangt u een paar dagen voor de voorstelling van
ons een servicemail. Hiermee kunt u uw bestelling aan ons doorgeven en
online betalen. Daarna ontvangt u een bevestiging per e-mail, waarin ook uw
tafelnummer staat vermeld. In de pauze staan uw pauzedrankjes voor u klaar!

Meer informatie over De Lievekamp
is te vinden op www.lievekamp.nl

Wanneer u onze servicemails nog niet ontvangt, verzoeken wij u om
uw e-mailadres door te geven aan onze medewerkers van de Theaterkassa.

