
GEZOCHT: STAGIAIR PUBLICITEIT FESTIVAL CEMENT 2011 
 
 
BEOOGDE TAKEN STAGIAIR 
 
Algemene informatie: 
Festival CEMENT is hét jonge makersfestival van het Zuiden met de nadruk op theater en dans. 
Het festival is in 1999 ontstaan vanuit de behoefte een podium te creëren voor jonge 
podiumkunstenaars uit Zuid Nederland. Zowel makers als publiek, programmeurs als critici 
hebben de weg naar Festival CEMENT gevonden en het festival heeft zich inmiddels stevig 
geworteld binnen Brabant en Limburg. Van 22 t/m 27 februari 2011 vindt het festival voor de 
twaalfde keer plaats en wel in Maastricht. 
 
 
Publiciteitsmedewerker, van oktober 2010 t/m februari 2011 
Functie: 
De stagiair fungeert binnen de organisatie van Stichting CEMENT als rechterhand en onder 
verantwoordelijkheid van het hoofd marketing.  
 
Werkzaamheden: 
Een stage bij Festival CEMENT biedt een brede kennismaking met het hedendaagse 
kunstenveld en een gelegenheid werkervaring op te doen in een prettige, open werkomgeving. 
Als rechterhand van het hoofd marketing van Festival CEMENT houdt de stagiair marketing/ 
publiciteit zich in eerste instantie in assisterende zin bezig met alle taken van de afdeling 
communicatie. Daarnaast worden enkele taken zelfstandig uitgevoerd. Welke taken dat zijn 
wordt bepaald in overleg met de stagiair en is afhankelijk van zijn/haar voorkeuren en talenten. 
Tot de algemene taken van de afdeling communicatie behoren: Communicatie met makers, 
podia, pers, partners en publiek. Redactie festivalmateriaal en websiteteksten. Doelgroepacties 
en verspreiding promotiemateriaal. Assisteren bij dagelijkse kantoorwerkzaamheden. 
Aankleding locaties, podia, stad. Publieksontvangst en andere voorkomende taken gedurende 
het festival.  
 
Wanneer & waar: 
Periode: uren in overleg, van oktober 2010 t/m februari 2011 
Standplaats: Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch, tijdens het festival in Maastricht 
 
Gevraagde kwaliteiten: 
Gezocht wordt naar een creatieve en communicatieve persoon met inzicht in artistieke uitingen, 
goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen en een zelfstandige 
werkhouding. Rijbewijs niet nodig. 
 
Wij bieden: 
Onkostenvergoeding. Kennismaken met het fenomeen festival in al zijn facetten, gevarieerd en 
zelfstandig werk, een leuk en solidair team en de kick om mee te helpen een festival op te 
zetten.  
 
Reacties naar: 
Ricky Middendorp, zakelijk leider Festival CEMENT: ricky@festivalcement.nl 


