Pop- en Cultuurpodium P3 in
Purmerend zoekt: Stagiair(e) Publiciteit.
HBO (+/- 5 maanden)
Periode: januari – juni of september - januari
Soort stage: meewerkstage HBO o.a. Communicatie, Media &
Entertainmentmanagement, Vrijetijdsmanagement, Mediamanagement.

Pop- & Cultuurpodium P3 is een poppodium met 3 zalen (waarvan 2 concertzalen voor 800 en 300
bezoekers en een theaterzaal met 130 zitplaatsen) en 5 oefenruimtes. P3 programmeert elk weekend
live concerten en dance events. Daarnaast programmeert Theater de Verbeelding haar voorstellingen
in P3 en houden Festival Reuring, Shoot Medialab + Clup Welzijn hier kantoor. Tevens is De
Popfabriek hier gevestigd, een popschool waarvoor P3 ook de communicatie verzorgd, in
samenwerking met Muziekschool Waterland.
Onder leiding van de marketingmedewerker voert de stagiaire verscheidene werkzaamheden uit ter
ondersteuning van de promotie van Pop- en Cultuurpodium P3 in Purmerend. Van de stagiaire wordt
een creatieve, zelfstandige en proactieve houding verwacht. Daarnaast wordt eigen initiatief zeer
aangemoedigd.
De stagiair(e) Publiciteit heeft de volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Contentmanagement website.
Verantwoordelijk voor de narrowcasting, het eigen social media, tv en promotiekanaal van
P3.
Verantwoordelijk voor het bijhouden van de interne promotie (posters/flyers). Nieuw
promotiemateriaal produceren mits gewenst. Het schrijven en invoeren van teksten voor de
lichtkrant van P3.
Verantwoordelijk voor het uitbreiden van het promotie netwerk van P3. Het coördineren en
uitvoeren van de distributie van het promotiemateriaal.
P3 TV: interviews doen en aankondigingen maken middels video!
Schrijven van persberichten en het initiëren van interviews in lokale, regionale en landelijke
media.
Het bedenken van een P3 marketing actie op Festival Reuring om het programma of merk
onder de aandacht te brengen.
Het verbeteren van de communicatie omtrent programma aankondigingen. Het opzetten van
een communicatieplan om dit ook na de stage te kunnen inzetten voor nieuwe medewerkers.
Het ontwerpen van promotiemiddelen en het begeleiden van het drukwerkproces.

Ervaring met Adobe Photoshop en Adobe Premiere Pro is een pré.
P3 biedt:
Een zeer veelzijdige en dynamische werkplek met veel eigen verantwoordelijkheden.
Stagevergoeding
Onbeperkt gratis toegang (tijdens de stageperiode) tot alle events van P3.
Voor meer informatie over Pop- en Cultuurpodium P3 check de website:
www.p3purmerend.nl Sollicitaties kunnen per mail worden verzonden naar
monique@p3purmerend.nl t.a.v. Monique Scholten.

