
STAGE EVERTSHUIS

Ben j� een HBO student marketing, communicatie of
evenementen organisatie en ben j� opzoek naar een stage?

Periode:                      1 september tot eind januari 2024 
Locatie:                       Evertshuis, Julianastraat 4, 2411 CV te  Bodegraven

Het Evertshuis is een professionele organisatie die vr�willigers inschakelt, dan wel faciliteert b� de
organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het Evertshuis organiseert een brede mix
aan activiteiten voor alle leeft�den en doelgroepen, met ruim 100 voorstellingen per seizoen. Ook verhuren
we diverse subzalen aan lokale organisaties, ondernemers en bedr�ven. We huisvesten de bibliotheek en
het klantcontactcentrum van de gemeente Bodegraven-Reeuw�k. Jaarl�ks komen er ruim 80.00 bezoekers.
Ons culturele aanbod bestaat uit theatervoorstellingen, muziek, cabaret, toneel, dans, jeugdtheater,
themafeesten, films, wisselende exposities en diverse culturele evenementen. Al deze activiteiten worden
verzorgd door een kleine kern van professionals en vr�willigers. 

In het kort

Een stageplek voor een HBO student Communicatie (of een gerelateerde opleiding) in de periode van 
1 september 2023 tot eind januari 2024. Eventueel eerder starten is ook mogel�k in overleg.  

Het gaat om een stage van 20 weken op het gebied van marketing, communicatie en (culturele)
evenementen organisatie voor 32 uur per week. 

W� bieden een stageplek voor een HBO student Communicatie (of gerelateerde opleiding)
Een stageduur van 20 weken in de periode 1 september 2023 tot eind januari 2024
Stagevergoeding van € 350,00 per maand
32 uur per week
Takenpakket bestaat uit o.a. sociale mediacampagnes bedenken en uitvoeren, persberichten
schr�ven, websitebeheer, b�houden van de sociale mediakanalen, evenementen organiseren en
diverse dagel�kse werkzaamheden op kantoor.

W� BIEDEN

W� ZOEKEN
Een HBO-stagiair op het gebied van marketing, communicatie en/of evenementenorganisatie. Je draait mee

met de dagel�kse werkzaamheden van ons theaterkantoor. Je werkt in een klein team met als doel 
 verschillende theatervoorstellingen zo goed mogel�k te promoten en ervaring op te doen. 

Nieuwsgierig geworden? 
Stuur je sollicitatie en cv vóór 21 april 2023 naar Alice Bekkering

 via a.bekkering@evertshuis.nl

Je kunt goed zelfstandig werken, bent flexibel en hebt affiniteit met de culturele sector. Je takenpakket
bestaat uit o.a. social media campagnes (mede)bedenken en uitvoeren, websitebeheer, persberichten

schr�ven, contact met impresariaten van artiesten en meedraaien met het leukste theaterteam van
Bodegraven. Je stageopdracht kunnen we samen met jou bepalen. Het kan een marketing onderzoek z�n

naar potentiële theaterbezoekers of een social media campagne bedenken voor een specifieke voorstelling
om de zichtbaarheid van het Evertshuis te vergroten.


