
Herken jij jezelf in dit profiel?

• Minimaal Hbo-werk en -denkniveau
• Ervaring met Word Press, InDesign en 
    Photoshop is een pré
• Flexibiliteit 
• Assertieve en actieve werkhouding – 
    handen uit de mouwen steken
• Nauwkeurigheid en punctueel
• Je past in een energiek, initiatief nemend 
    en gedreven team 
• Je bent niet vies van een grapje?

Wat bieden wij?

• De leukste vrijdagmiddag borrels
• Een veelzijdige stage binnen een 
    professioneel, jong en enthousiast team
• Stagevergoeding
• Op en top begeleiding 
• Een stageperiode die voorbij vliegt!  

Organisatie- en afdelingsomschrijving

Wij zijn TOBACCO en wij durven cultureel én com-
mercieel te ondernemen! We zijn een inspirerende 
en industriële locatie gelegen in de bekendste 
theaterstraat van Amsterdam, de Nes. Een histori-
sche plek waar vanaf 2010 cultuur en commercie 
elkaar ontmoeten en versterken. TOBACCO Theater 
is een niet-gesubsidieerd theater (lees: we zijn lek-
ker eigenwijs) dat vrije ruimte geeft aan culturele 
activiteiten met een voorliefde voor muziek en in-
spirerende voorstellingen. En ja, dat kost geld. We 
geloven oprecht dat deze culturele investering, een 
commerciële wisselwerking heeft op het succes van 
zakelijke activiteiten in onze locatie. TOBACCO Thea-
ter heeft bewust geen vaste programmering. We 
willen juist een vrij podium bieden aan spontane 
en unieke initiatieven. Hierdoor kunnen we vaak, 
net voor de neus van de concurrentie, voorstellin-
gen last minute aan ons programma toevoegen. 
Op de Nes 75 is hierdoor volop ruimte om vastge-
ketende, losbandige en onvervulbare creativiteit, 
juist ook op korte termijn, te uiten en te ervaren. 
We zijn er best een beetje trots op!

Wat ga je doen?

Bij het TOBACCO Theater worden de gaafste 
evenementen georganiseerd. Van com-
merciële evenementen tot culturele voor-
stellingen. Voorbeelden van commerciële 
evenementen zijn: Calvin Klein, Walt Disney 
en Microsoft. Ook culturele evenementen 
zoals het Red Light Jazz Festival, Do met haar 
nieuwe album en Open BAC vinden plaats in 
het TOBACCO Theater. Het belangrijkste is dat 
je geniet van je stage en jezelf en TOBACCO 
Theater naar een hoger niveau helpt doomid-
del van innovatief denken.

TAKEN:

• Verantwoordelijk voor de grafische 
    vormgeving van commerciële en culturele events      
• Het verbeteren en aanpassen van de website
• Het ontwikkelen van posters en 
    promotiemateriaal
• Het ontwerpen van magazines en brochures 
• Meewerken tijdens evenementen
• Marketing TOBACCO
• VERANTWOORDELIJK VOOR: Alles wat komt    
    kijken bij grafische vormgeving van onze  
    organisatie en evenementen.
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