Stagiair Online Marketing
Nederlands Dans Theater is een van de meest toonaangevende moderne dansgezelschappen
ter wereld. Achter de schermen werken ca. 70 medewerkers om de voorstellingen,
dansbeleving en alle randvoorwaarden te perfectioneren, van medische begeleiding, naar
licht- en geluidontwerp tot educatieactiviteiten.
Ben je enthousiast over (online) marketing en op zoek naar een stageplaats? Nederlands
Dans Theater (NDT) in Den Haag biedt een unieke kans voor een student (HBO of WO)
op het gebied van media, marketing of communicatie.
Over de afdeling
Op de afdeling Commercial Affairs (Marketingcommunicatie, Events & Sponsoring)
hebben we ruimte voor een stage. De afdeling Commercial Affairs heeft cultureel
ondernemerschap hoog in het vaandel: diverse middelen worden ingezet om vollere zalen
bij onze voorstellingen te realiseren, om donateurs en Vrienden te werven voor het
dansgezelschap, etc. De inzet van digitale middelen speelt in de strategie een steeds
belangrijkere rol: NDT heeft een zeer effectieve website, de Facebook pagina wordt
gevolgd door meer dan 150.000 fans van over de hele wereld en verder is NDT zichtbaar
en actief aanwezig op o.a. Instagram, Twitter en Youtube.
Over de stage
De beoogde stagiair gaat zich met name bezighouden met en verder ontwikkelen van
digitale marketingcommunicatie. Naast hands on werkzaamheden zoals schrijven voor de
website, e-mailings en social media, en contentbeheer van pagina’s via het CMS, zal hij/zij
ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het digitale kanaal. Belangrijke
vragen daarbij zijn: hoe kunnen we publiek via social media nog beter bedienen en laten
converteren? Met welke content kunnen we de website uitbreiden om onze bezoekers te
voorzien van meer informatie en inspiratie? Welke mobiele mogelijkheden zijn geschikt?
Over jou
Je volgt een hbo of wo opleiding op het gebied van media, marketing of communicatie.
Je bent zelf actief op social media, en vindt het leuk om teksten te schrijven ((goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is derhalve een must). Als je handig bent
met bijvoorbeeld Photoshop, dan is dat zeker een pré. Ervaring met dans is geen vereiste,
enthousiasme wel!
Overig
Het aantal werkdagen per week zal in overleg worden bepaald. Conform de CAO Theater
& Dans bedraagt de stagevergoeding € 300,00 bruto per maand, op basis van een 5-daagse
werkweek. Locatie: Schedeldoekshaven 60, Den Haag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mathieu Dekker, online marketing
specialist. E-mail: mathieu.dekker(at)ndt.nl.

Je schriftelijke sollicitatie met CV gaarne mailen aan helen.vermeer(at)ndt.nl (HR NDT)
onder vermelding van Stagiair CA.

