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MIMIK is de nieuwste culturele uitgaansplek in Deventer. Met 4 filmzalen, een multifunctionele 
theaterzaal, een café en bar zijn we klaar voor de toekomst. Om onze groei en ambities waar te 
maken is de afdeling Marketing & Communicatie op zoek naar een enthousiaste: 

Meewerkende stagiair Marketing & Communicatie  

(36 uur) 
Als Marketing & Communicatie stagiair bestaat jouw week uit de volgende werkzaamheden  

• Het online zetten van het filmprogramma 
• Het bijhouden van onze social media kanalen 
• Het schrijven van teksten voor onze website, nieuwsbrieven of drukwerk 
• Het klaarzetten van onze wekelijkse nieuwsbrief 
• Het verspreiden van poster en flyermateriaal 
• Het bijhouden van onze narrowcasting 

Naast de uitvoerende taken bedenk je ook samen met het team creatieve acties om onze 
doelgroepen te bereiken en onze voorstellingen te verkopen. Je zal enkele kleinere projecten 
zelfstandig op je nemen, waarbij alle ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit. Ons team bestaat 
uit 2 medewerkers en je zal hier actief deel van uit gaan maken. 

Functie-eisen: 

• Ben jij een 3de-jaars HBO Student? 
• Volg jij een opleiding in de richting Marketing & Communicatie? 
• Beheers jij de Nederlandse taal perfect, zowel mondeling als schriftelijk? 
• Kan jij goed schrijven? 
• Ben je enthousiast en heb je een proactieve werkhouding? 
• Kan jij zelfstandig werken, maar maak je ook graag deel uit van een team? 

Kan jij de bovenstaande vragen allemaal met JA beantwoorden? Dan zoeken wij jou! 

Wij bieden: 

• Een dynamische en uitdagende stage 
• De leukste werkplek van Deventer 
• Een enthousiast team met goede begeleiding 
• Een financiële vergoeding van €225 per maand 
• Onbeperkt gratis naar de film en korting op theatervoorstellingen 

 

Heb jij het MIMIK DNA en kan jij niet wachten om deel uit te maken van ons leuke team? Stuur dan 
voor 1 oktober een passende sollicitatie naar Miriam Groenen, via miriam@mimik.nl.  
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