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ZID Theater zoekt een stagiair(e)  Project Assistent  

ZID Theater (www.zidtheater.nl) is een culturele instelling in Amsterdam West dat voorstellingen, theatertours 

en creatieve activiteiten produceert voor en door de buurt. In ons werk worden de grenzen tussen theater, 

dans, beeldende kunst en interactie met het publiek onderzocht en overschreden. ZID verbindt kunst, cultuur 

en samenleving door talenten van mensen in te zetten voor positieve verandering. ZID heeft een eigen zaal in 

de Kolenkitbuurt, waar veel van de activiteiten plaatsvinden.  

 

ZID Theater zoekt een stagiair(e) Project Assistent voor diverse projecten van ZID op het gebied van 

cultuurparticipatie. Als stagiair(e) ben je onderdeel van het team van ZID en loop je mee met meerdere 

projecten.  

 

Functie omschrijving:  

 Assisteren bij de productie van het programma, planning en organisatie; 

 Contacten leggen en onderhouden met buurtorganisaties en scholen; 

 Betrokken zijn bij alle voorbereidingsactiviteiten  

 Productieproces op de uitvoeringsdagen bewaken in overleg met de productieleider; 

 Contact met uitvoerende partijen en het uitvoerend team onderhouden; 

 Verzorgen van uitvoerende activiteiten van ZID Theater en bij participerende organisaties; 

 Ondersteunende activiteiten, zoals adressenbestanden bijhouden, archiveren van materialen, 

productietaken. 

 

Wat vragen wij:  

 Bij voorkeur stagiair CMV 3e jaar; 

 Affiniteit met organiseren, theater, dans, muziek en kinderen;  

 Zelfstandig en flexibel kunnen werken; 

 Goed kunnen plannen; 

 Een teamspeler, die met meerdere leidinggevenden goed kan samenwerken. 

 

Wat zoeken wij: 

Je bent beschikbaar in de periode van najaar 2015 – voorjaar  2016, voor minimaal 3 dagen per week. Twee 

dagen zijn op kantoor, en één dagdeel is tijdens repetities, of presentaties. Dit varieert afhankelijk van de 

activiteiten. Beginnen eind augustus. 

 

Wat bieden wij: 

Een dynamische werkplek, met veel facetten en uitdagingen. Een stagevergoeding. ZID Theater werkt al meer 

dan 10 jaar met stagiairs en heeft zich ontwikkeld als een interessante stageplek voor verschillende opleidingen 

voor aankomende dramadocenten en CMV opleidingen.  

 

 

Contact informatie: 

Voor verdere informatie, zie: www.zidtheater.nl ; ZID Theater, De Roos van Dekamaweg 1 – 1061 HR 

Amsterdam. Neem voor meer informatie contact op met zakelijk@zidtheater.nl  
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