
 
 
 
Stagevacature  
 
Start: 3 september 2018 (einddatum in overleg) 
Aantal uren: 32 tot 40 uur in de week. 
 
 
Stagiair(e) Bureau- en Eventmanagement 
 
Theater Walhalla is een kleinschalig theater op Katendrecht met twee vlakke vloer zalen van 72 en 160 zitplaatsen en een 
productiehuis: Werkplaats Walhalla. Verspreid over deze zalen programmeert Walhalla zo’n 300 voorstellingen en 
concerten per jaar en vinden er jaarlijks tientallen (culturele) verhuringen plaats. Het theater is initiatiefnemer en 
medeorganisator van verschillende festivals zoals Nacht van de Kaap, Welkom Thuis Straattheater Festival en Kid 
Dynamite Jazz Festival. Theater Walhalla produceert ook eigen voorstellingen.  
Persoonlijk contact en gastvrijheid richting bezoekers, artiesten en technici staan hoog in het vaandel. De missie van 
Walhalla is om laagdrempelig te zijn. Theater Walhalla heeft een groep van 10 vaste medewerkers die wordt aangevuld en 
ondersteund door een enthousiaste groep (kassa)vrijwilligers. 
 
 
Als stagiair(e) Bureau- en Eventmanagement voer je de logistieke en facilitaire werkzaamheden uit op kantoor. Tevens  
organiseer je zelfstandig (kleine) evenementen en breng je deze ook ten uitvoering. 
 
Wij zoeken:  
*  Je bent leergierig, ondernemend en pro-actief. Je bent een organisatietalent en kan goed multitasken. 
*  Je doet een relevante opleiding op mbo niveau (Media & Entertainment Management, Media Management, 

Theatermanagement, Culturele & Maatschappelijke Vorming etc.). 
*  Je kunt zelfstandig taken uitvoeren en durft verantwoordelijkheid te nemen. 
*  Je werkt nauwkeurig. 
*  Je hebt goede kennis van Microsoft Office. 
*  Je hebt een goede schrijfvaardigheid en beheerst de Nederlandse taal goed. 
*  Je hebt interesse in theater en bezoekt graag voorstellingen. 
*  Je beschikt over telefonische vaardigheden of bent bereid deze te leren. 
*  Je bent flexibel, verantwoordelijk, stressbestendig, creatief, hebt lef en je kunt goed plannen en prioriteren. 
 
Wij bieden:  
Een stage waarin je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt en waar nieuwe ideeën zeer welkom zijn en je kansen krijgt om 
die uit te proberen en uit te voeren. Met deze stage werk je in een kleine, dynamische maar professionele organisatie. 
Naast een kleine stagevergoeding krijg je ook de mogelijkheid om gratis voorstellingen te bezoeken. 
Het betreft een meewerkstage van 32 of 40 uur per week van minimaal 6 maanden (langer mogelijk). 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan je cv met een korte motivatie naar Marion van Dragt:  

marion@theaterwalhalla.nl. Reageren kan tot en met zondag 27 mei 2018. 

Voor vragen, neem contact op met Marion van Dragt door te bellen met 010-2152276 of te mailen naar 

marion@theaterwalhalla.nl  
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