
 
VACATURE: STAGE CONTENTMARKETING 
 
Conny Janssen Danst zoekt voor de eerste helft van 2023 een enthousiaste stagiair contentmarketing. 
(20 à 30 uur per week, aangepaste periode of uren is bespreekbaar.) 
 
WIE ZIJN WIJ? 
CONNY JANSSEN DANST is een Rotterdams dansgezelschap dat in 1992 is opgericht. Sindsdien zijn we 
een van de toonaangevende spelers in de wereld van de moderne dans in Nederland. Met 
dansvoorstellingen in schouwburgen, op festivals en op bijzondere locaties bereiken wij al 30 jaar lang 
een groot en breed publiek in het hele land.  
In 2019 verhuisden we naar Katendrecht en opende HUIS Conny Janssen Danst de deuren: een 
prachtige werkplek met twee spiksplinternieuwe studio’s, een bruisende plek waar niet alleen de eigen 
voorstellingen ontwikkeld, gerepeteerd en gepresenteerd worden, maar ook dagelijks lessen voor 
dansprofessionals worden aangeboden en volop ruimte is voor talentontwikkeling en nieuwe 
ontmoetingen. www.connyjanssendanst.nl 
 
De eerste helft van het jaar 2023 staat voor Conny Janssen Danst in het teken van de theatertournee 
van de voorstelling FRAMED, het opzetten van een nieuw lessenaanbod voor dansprofessionals en de 
voorbereidingen van de zomerprogrammering in Huis Conny Janssen Danst. 
 
STAGE WERKZAAMHEDEN 
Je ondersteunt de communicatie afdeling in diverse taken: 
- Je denkt mee, ontwikkelt en verspreidt aansprekend beeldmateriaal (foto & video) onder 

bestaande en potentiële bezoekers 
- Je schrijft en redigeert teksten voor website, socials en andere promotiedoeleinden 
- Je onderhoudt contact met dansers, dansdocenten en diverse publieksgroepen 
- Je bemant regelmatig de aanmeld-desk voor danslessen in de ochtend 
- Je reist regelmatig mee met de dansers naar theaters voor het maken van content 
 
WIJ VRAGEN 
- Je hebt een HBO of WO denkniveau (of je studeert) op het gebied van bijvoorbeeld: 

Communicatie en multimedia design, Creative Business, Vrijetijdsmanagement,  
Cultuur- of Theaterwetenschappen. 

- Je Nederlands is uitstekend en je spreekt en schrijft ook goed Engels; 
- Je hebt ervaring met het creëren van content en bewerken van foto- en video 
- Je hebt interesse in theater en (moderne) dans; 
- Je bent bereid ook af en toe ’s-avonds en in het weekend te werken; 
- Je woont bij voorkeur in Rotterdam 
 
WIJ BIEDEN 
Een leuke, uitdagende stage in een kleine, dynamische organisatie waardoor je veel leert over alle 
aspecten die in een dansgezelschap en danshuis aan bod komen. Je krijgt begeleiding van professionals 
uit het vak, maar je wordt ook uitgedaagd zelfstandig te werken. Een werkplek in Huis Conny Janssen 
Danst, prachtig gelegen op Katendrecht met uitzicht over de Maas en Kop van Zuid en dichtbij andere 
culturele instellingen en bruisende horeca. Hybride werken is mogelijk. De stagevergoeding bedraagt 
€ 270,- per maand voor 30 uur. 
 
INTERESSE? 
Mail je motivatie en CV uiterlijk  7 febuari 2023 naar Ellen o.v.v. Stage Contentmarketing ’23 + je naam. 
Maak kenbaar waarom je voor Conny Janssen Danst solliciteert. 
Ook voor vragen kun je bij Ellen terecht via: Ellen@connyjanssendanst.nl of 010 452 99 12 (ma, di, do).  


