Stagiair(e) Productie en Communicatie
Vanaf september, werktijden in overleg
Over ons theater
Oostblok is het podium van Amsterdam Oost. Een toegankelijke plek met een eigenzinnig en
divers programma. Oostblok presenteert voorstellingen voor kinderen, jongeren en voor een
volwassen publiek. Podiumkunst voedt de verbeelding, vergroot het perspectief, leidt tot
reflectie en gesprek. Oostblok gelooft dat theater en kunst belangrijke ingrediënten zijn van
een goed leven.
Oostblok biedt als kameraad van de kunsten een gastvrij podium voor interessante,
creatieve geesten, jong en oud, beginnend en ervaren. Oostblok programmeert
voorstellingen in huis en op locatie in Stadsdeel Oost, werkt samen met kleine en grote
instellingen, binnen en buiten de culturele sector, in Oost en in de stad. Alles wat het
(podium)kunstklimaat in Amsterdam (Oost) steunt en de rol en positie van Oostblok
versterkt, heeft ons enthousiasme. En in de aard van ons werk en de manier waarop we
daarover nadenken, werken we graag en vol overtuiging samen met anderen. Wij richten
ons echter eerst en vooral op onze kerntaak en hoofdambitie: kwalitatief hoogstaande
podiumkunsten in Oost brengen.
Om de uitvoering van onze programmering te ondersteunen zijn we op zoek naar een
enthousiaste Stagiair(e) Productie en Communicatie.

Wat is er te doen?
Als Stagiair(e) Productie en Communicatie ondersteun je het Oostblok team met
ondersteunende productionele en administratieve werkzaamheden en de organisatie
rondom diverse programmering en communicatie. De omvang en invulling van de oproep
kan aangepast worden op je kwaliteiten, ervaring en studie en staat open voor eigen
inbreng.
De belangrijkste werkzaamheden waarmee je aan de slag kan gaan bij Oostblok zijn:
•

Ondersteuning productie van interdisciplinaire, diverse of buurtgerichte
(rand)programmering.

•

Zaal- en kassadiensten bij de voorstellingen: De zaaldienst is het aanspreekpunt voor
het publiek voor en na de voorstelling. Je communiceert met de kassa, de techniek
en het theatergezelschap, coördineert de in- en uitloop en draagt zorg voor het
soepel verlopen van de middag/avond. De kassadienst verkoopt de kaarten voor
aanvang van de voorstelling.

•

Backoffice werkzaamheden, zoals het inplannen van vrijwilligers, het maken van
draaiboeken en het verzamelen van informatie en beeld van onze programmering.

•

Publieksanalyse: Het verzamelen van data van ons publiek d.m.v. kleine enquêtes en
dit systematisch invoeren en analyseren.

•

Online communicatie, zoals het bijhouden van agenda’s, websites en social media.

•

Inpandige communicatie: Posters, flyers en maandladders in en rondom het gebouw
up to date houden.

•

Meedenken over themagerichte promotie per voorstelling.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) met affiniteit met theater en met
name het jeugdtheater of interdisciplinair. Je volgt een relevante studie of hebt een
aantoonbare interesse in het vak. Je bent een eigenwijze kracht dat zelfstandig kan werken
en initiatief toont, maar ook de wil heeft om je in te zetten en te leren. We vragen
beschikbaarheid van minimaal een half jaar en ook in de weekenden en avonden. In een
team ben je de onmisbare duizendpoot en stel je je flexibel en organisatorisch op.
Wat bieden wij?
We bieden je een fijne creatieve en leerzame werkomgeving met ruimte om te groeien. Je
mag gratis naar onze voorstellingen (mits niet uitverkocht). Gedurende de stageperiode
word je door onze medewerkers begeleid en in overleg kun je gaandeweg meer
verantwoordelijkheden op je nemen die passen bij jouw talenten. Je bent een onmisbaar en
gelijkwaardig onderdeel van Team Oostblok dat met elkaar een podium van Oost realiseert.

