Stage Marketing Podium de Flux
Over de organisatie
Podium de Flux is de plek om cultuur te snuiven binnen de Zaanstreek. Regionaal, nationaal
en internationaal talent betreedt hier wekelijks de planken. De Flux biedt een divers
programma en focust zich hierbij op de ontwikkeling van jong talent. Over enkele jaren zal
het poppodium verhuizen naar het te ontwikkelen cultuurcluster naast het station. In de
aanloop naar het cultuurcluster werken wij aan een sterke merkpositionering. Binnen en
buiten de Zaanstreek staat de Flux steeds meer bekend als een laagdrempelig, gezellig,
professioneel en intiem kernpodium.
Het team bestaat momenteel uit 5 enthousiaste medewerkers. Ze houden zich bezig met de
artistieke leiding, publiciteit, productie, techniek en vrijwilligers coördinatie. Daarnaast heeft
de Flux een vaste club van 40 betrokken vrijwilligers. Podium De Flux maakt deel uit van
FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad.
Stage Marketing
• Leveren van input en zorgen voor de uitvoering van het marketing en
communicatieplan
• Verzorgt externe nieuwsbrieven
• Verzorgt communicatiemateriaal
• Coördineren van het opmaken en aanleveren van artikelen aan tijdschriften
• Onderhouden van de website
• Coördineren van persberichten
• Beheren van de huisstijl
• Verzorgt en verspreid mailingen on- en offline
• Ondersteuning bij de optredens en evenementen
• Het bijhouden van social media
Gewenst profiel (alle stages)
• Affiniteit met de Pop- en Dance cultuur is een absolute pré
• Je voelt je verbonden met (het concept van) Podium De Flux en haar doelgroepen
• Je bent enthousiast, sociaal en communicatief vaardig
• Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën te introduceren en uit te
voeren
• Je bent goed in plannen en organiseren en kunt snel schakelen
Geboden wordt
De werkzaamheden worden verricht in samenwerking met de coördinator publiciteit en met
de artistiek leider. Dit is een unieke kans om ervaring op te doen bij een cultuurpodium met
ambitie en met bijzondere evenementen/projecten in de planning. Het is eventueel mogelijk
om een onderzoekstage te volgen. We verwachten echter wel dat onderstaande
werkzaamheden niet ten koste gaan van het onderzoek.

