
 

 
Cultureel Centrum de Schakel en de Boodschap zijn twee bruisende plekken in Gilze en 
Rijen. Wij zijn een theater, filmhuis en centrum voor zaalverhuur en bovendien een 
thuisbasis voor talloze activiteiten als danslessen, taalles, muziekles, yoga, etc. Daarnaast 
verzorgen wij ook zakelijke lunches en zaalhuur voor grote partijen. Ons theater en filmhuis 
heeft een breed aanbod aan voorstellingen en trekt vele bezoekers. 
 
 
Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen zoekt een  
 

Stagiair(e) Marketing en Communicatie 
 
Wil jij als de beste persberichten leren schrijven? Weet jij je weg te vinden in nieuwe media? 
Ben jij ondernemend, actief en enthousiast? Wil je veel leren en vind je het leuk om iets te 
organiseren? Dan is stage lopen bij Culturele Centra Gilze en Rijen echt iets voor jou! 
 
Werkzaamheden: 

- Acties bedenken en uitwerken voor verschillende doelgroepen 
- Promotiemateriaal maken (posters, flyers, hand-outs) 
- Persberichten schrijven 
- Online marketing 
- Social Media acties bedenken en pagina’s bijhouden 
- Draaiboeken maken, ondersteunen in de organisatie van evenementen 
- Specifieke onderzoeken opzetten of plannen m.b.t. marketing en communicatie 
- Meewerken aan dagelijkse activiteiten waar nodig 

 
Opleiding: 
MBO Communicatie of Marketing, 2e of 3e jaar. 
 
De inhoud van je stage bespreken we samen. We gaan er van uit dat je minimaal de helft 
van je stagetijd uitvoerend meedraait in de organisatie, bij voorkeur meer. Het is bij ons 
namelijk niet mogelijk om een volledige stage in te vullen met een onderzoek en/of plan 
schrijven. 
 
Profiel: 

- Teamplayer, 
- Nauwkeurig en zelfstandig 
- Kan goed plannen 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden 
- Goed gevoel voor de Nederlandse taal 
- Ervaring met Microsoft Office, InDesign is een pré 
- Actieve houding, initiatief tonen 
- Spontaan, vriendelijk en behulpzaam 
- Creatief 

 
Reageren: 
Je kunt je brief (per e-mail) met CV richten aan de marketing coördinator van  
CC de Boodschap en CC de Schakel: Anneke van Leeuwen via marketing@ccgr.nl. 
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