
 

 

Stagiair(e) Communicatie & PR (32 uur p.w.) 
 
Theater De Vaillant in de Haagse Schilderswijk is een dynamische plek die werk maakt van de 
culturele diversiteit van de stad. De Vaillant beschikt daarvoor over twee zalen, drie 
repetitiestudio’s en een muziekstudio. Daarnaast beschikt het theater over twee ruime foyers, 
een bar en professionele keuken. Samen werken we aan dans, theater en muziek, 
dienstverlening met alle kleuren van de regenboog. ‘Theater De Vaillant: Maak het Mee!’ is ons 
motto en dat werkt door in de hele organisatie. 
 

Sinds 2014 is De Vaillant een leerwerkbedrijf. Hierin worden leerlingen van praktijkscholen, 
beroepsonderwijs en deelnemers met een uitkering begeleid in hun stappen naar werk. 
Professionals begeleiden hen in het theatercafé, de balie, het kantoor en in de keuken naar 
dienstverlening en service. Je proeft en ziet de kleuren van de wijk in alles wat we doen. 
Theater De Vaillant werkt vraag gestuurd. Al vóór een voorstelling of evenement tot stand komt 
betrekken we verschillende partners. Onze aanpak omschrijven we als; ‘doe het zelf en doe het 
samen’, wat betekent dat we ons zeer betrokken en dienstbaar opstellen.  
 
Wij zoeken een:  
Stagiair Communicatie & PR | Voor 32 uur per week 
 
Als stagiair Communicatie en PR bij De Vaillant houd jij je bezig met een breed takenpakket en 
werk je samen met alle collega’s binnen de organisatie. Jouw aanspreekpunt is de communicatie 
medewerker, maar je ondersteunt ook de projectleider Programma en Wijken en de directeur. 
De stagiair communicatie bij De Vaillant is stressbestendig, kan snel schakelen tussen taken, 
schrijft makkelijk teksten, zowel on- als offline en heeft goede sociale vaardigheden. Je vindt het 
fijn om zelfstandig te werken en je brengt zelf input voor jouw taken. Je houdt er van om direct 
contact te leggen met bewoners en relaties uit de wijk. Wij denken vooral aan gemotiveerde 
HBO Communicatie studenten, in of uit de omgeving van Den Haag. 
 
Wat ga je doen? 
Je houdt de website up-to-date en bedenkt content voor social media. Je schrijft uitnodigingen, 
verstuurt mailings en maakt verslagen. Je regelt alles rondom pr-materiaal en zorgt dat dit 
zichtbaar is in en rondom huis, in de wijken en in de stad. Je bent nauw betrokken bij diverse 
projecten die je soms zelf kunt uitvoeren. Je onderhoudt contacten met wijkpartners en breidt 
deze uit. 
 
Wat bieden wij? 

- Een leerzame stageplek in een dynamische organisatie in een kleurrijke omgeving 
- Meedraaien als volwaardige collega binnen een professioneel team 
- Een werkplek waar je alle facetten van het communicatie vak kunt leren 
- Goede begeleiding 
- Een stagevergoeding van maximaal €100 per maand 

 
Interesse? 
Stuur een email met jouw cv en motivatie naar: joella@devaillant.nl. Voor meer informatie kun 
je opnemen met: Joëlla Matena | 070-4452800.  


