
 
Poppodium is een hedendaags, professioneel  poppodium waar bekende en minder bekends bands uit binnen- en 
buitenland graag spelen en is daarmee een platform voor – en promotor van live popmuziek. De programmering is 
breed, veelzijdig en inspirerend zodat een divers publiek wordt aangesproken, van jong tot ou d. Hiermee creëert het 
podium een plek waar het publiek zich thuis voelt. Binnen de programmering organiseert Iduna ook een aantal 
buitenevents en indoor mini-festivals. Naast deze activiteiten biedt Iduna oefenruimtes, waar zowel gevestigde 
bands  als jong aanstormend lokaal talent graag gebruik van maakt. Initiatieven op gebied van popmuziek en 
popcultuur in Smallingerland worden door Iduna gestimuleerd en gefaciliteerd.  
 

Vacature stagiair PR en marketing – Poppodium Iduna 
 
Poppodium Iduna zoekt een stagiair die een functie zal vervullen op gebied van PR , communicatie en marketing. Je 
bent medeverantwoordelijk voor de publiciteit en promotie van Poppodium Iduna en ook voor de evenementen die 
op het programma van Iduna staan. 
Tijdens deze stageperiode kom je in aanraking met de verschillende aspecten van publiciteitswerk. 
Gedurende de stage zal je in toenemende mate zelfstandig werken aan promotietrajecten voor 
specifieke evenementen/doeleinden. 
 
Werkzaamheden: 

- Ondersteunen van dagelijkse werkzaamheden publiciteit; 
- Opmaken en versturen van persberichten en nieuwsbrieven; 
- Opschonen, aanvullen en onderhouden van pers- en mailinglijsten; 
- Beheer van de content op www.iduna.nl (vanaf eind augustus is er een compleet vernieuwde website 

online); 
- Beheer van social media: Facebook, Twitter, Instagram en uitwerken van eventuele nieuwe kanalen.  
- Opzetten en uitvoeren van gerichte promotieacties voor concerten, evenementen en Iduna als locatie in het 

algemeen. 
 
Vereisten: 

- Relevante HBO opleiding 
- Kennis van communicatie(theorie) en bij voorkeur ervaring met uitvoerende publiciteit; 
- Aantoonbare affiniteit met cultuur, evenementen en muziek; 
- Goede schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en Engels; 
- In staat om zelfstandig en in een klein team te werken; 
- Je bent enthousiast, leergierig en stressbestendig. Je hebt een pro-actieve houding en geen 9 
- tot 5 mentaliteit. Je denkt in oplossingen, niet in problemen en steekt graag  je handen uit  
- de mouwen; 
- Kennis van programma’s als Illustrator, Photoshop & Indesign is een pré.  

 
Wat biedt Poppodium Iduna jou? 
Een uitdagende stageplek met veel ruimte en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Wil jij ons Iduna-Team komen 
versterken? 
Stuur je brief met CV naar mariska@iduna.nl 


