
 
 
Vacature: stage Marketing & Communicatie 
Organisatie: Stichting Third Space 
Periode: in overleg min. 5 maanden; 3 dagen per week (voorkeur voor ma, di en wo) 
Vergoeding: € 300,- bruto per maand op basis van een full time aanstelling 
 
Third Space is opgericht door theatermaker Lotte van den Berg  en is inmiddels uitgegroeid tot een collectief, 
dat binnen de kaders van de kunst tijdelijke publieke ruimtes creëert, tussen en te midden van mensen. In het 
werk wordt ons sociaal (on)vermogen tot onderwerp verheven met als doel telkens opnieuw een 
intermenselijk proces op gang te brengen. 
 
Een belangrijk deel van de projecten wordt ontwikkeld onder de vlag van Building Conversation. Concreet 
bestaat het uit verschillende performatieve gespreksvormen waarmee we mensen met elkaar in contact willen 
brengen om het onderlinge begrip te vergroten, maar zonder het conflict uit de weg te gaan. In 2020 voeren 
we in het kader hiervan een bijzonder project uit in Amsterdam Nieuw-West en Zuid-Oost en zijn we overal in 
Europa te vinden. Naast Building Conversation zijn we  op tournee met het tweeluik DYING TOGETHER / Earth 
en DYING TOGETHER / Humans waarin samen met het publiek wordt onderzocht wat gezamenlijk sterven ons 
zegt over hoe we samen leven aan de hand van telkens 3 waargebeurde scenario’s. 
 
Kom jij  de komende maanden ons team versterken? 
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die graag verschillende onderdelen binnen onze organisatie wil verkennen 
en ervaren. In eerste instantie op de marketing afdeling,  maar we bieden je daarnaast graag de mogelijkheid 
aan ook ervaring op te doen bij  de productie afdeling en zakelijke leiding. 
Als stagiair(e) marketing & communicatie heb je een eigen takenpakket en verantwoordelijkheden. Je neemt 
volop deel aan het uitvoeren van de marketingstrategie en bent volwaardig onderdeel van het team. 
 
Overzicht werkzaamheden: 
– Bijdragen aan het communicatieplan voor Building Conversation Stad Amsterdam 
– Doelgroepmarketing t.b.v. activiteiten Building Conversation en de tournee van Dying Together 
    • in kaart brengen en benadering doelgroepen 
    • benaderen van organisaties en instellingen 
    • genereren free publicity (aankondiging activiteiten/voorstelling via doelgroep-kanalen zoals nieuwsbrief, 
website, social media e.d.) 
– Pers 
    • opzetten van een database perscontacten 
    • bijhouden output pers: print en online, knipsels/publicaties 
– Online marketing & social media 
    • bijdrage leveren aan online content 
    • ondersteuning bijhouden websites 
    • ondersteuning bij social media 
    • bijhouden en digitaliseren publieksreacties van Dying Together 
– Algemene kantoorondersteuning 
 
Profiel 
Third Space zoekt studenten (m/v) met zowel een artistieke als zakelijke interesse; je hebt affiniteit met 
hedendaagse (podium)kunsten en bent geïnteresseerd in marketing. Je bent een derde- of vierdejaars 
zelfstandige en proactieve student op HBO/WO-niveau. De stageplek is per direct beschikbaar. 
 
Interesse? 
Stuur dan op zijn laatst vrijdag 17 oktober een mailtje naar info@thirdspace.nl met een korte motivatie en je 
cv. Voor meer informatie zie: www.thirdspace.nl en www.buildingconversation.nl 

http://www.thirdspace.nl/
http://www.buildingconversation.nl/

