
 

 

 

Vacature stagiair(e) dtp vormgeving / beeldbewerking 

Marketing & Publiciteit - CKS 
 

Voor CKS (Cultuur Kwartier Sneek) zoeken we een stagiair(e) die op gebied van dtp/vormgeving en 

beeldbewerking de afdeling Marketing & Publiciteit gaat ondersteunen. Het betreft een aanstelling 

van 32 tot 40 uur met een stagevergoeding van €150,- per maand.  

 

Over de organisatie 
CKS vormt het culturele hart van Súdwest-Fryslân als overkoepelende organisatie van Theater Sneek, 

het Bolwerk, kunstencentrum Atrium en cultuurbureau Akte2. In Theater Sneek zijn uiteenlopende 

voorstellingen te zien, van opera en ballet tot cabaret en kindervoorstellingen. Ons poppodium, Het 

Bolwerk, organiseert uiteenlopende concerten en muziekevenementen van hiphop tot metal en rock 

tot singer-songwriter. Kunstencentrum Atrium verzorgt lessen en cursussen op het gebied van 

muziek, dans, theater, musical, beeldende kunst en fotografie. Akte2 organiseert uiteenlopende 

projecten en activiteiten op het gebied van cultuureducatie en maatschappelijke participatie. 

Daarnaast worden vanuit de organisatie verschillende evenementen georganiseerd waarbij de 

bedrijfsonderdelen nauw samenwerken. 

Functie 
We zijn op zoek naar een stagiair(e) die de medewerker vormgeving gaat ondersteunen in 

uiteenlopende werkzaamheden. Je denkt mee en ontwerpt diverse offline uitingen zoals posters, 

flyers, banners enz. Maar ook kunnen we je vragen om online uitingen te maken. 

Ook sturen we je er wel eens op uit om een foto te maken of een filmpje op te nemen. Het juiste 

moment pakken is dan erg belangrijk. Het bewerking van de foto en het monteren van het 

filmmateriaal hoort er dan ook bij.  

 Aansluitend bij je opleiding en je interesses of leerdoelen. 

De volgende taken horen bij deze functie: 

• Meedenken met creatieve concepten en uitwerking van beeld 

• Dtp/ Vormgeving (o.a. posters, flyers enz. maar denk ook aan vlaggen en banners) 

• Fotografie en beeldbewerking 

• Filmen en monteren  

• Meehelpen met PR voor evenementen, zoals open dagen 
 

Kennis/vaardigheden:  

• Ervaring met de Adobe vormgevingsprogramma’s InDesign, Illustrator en Photoshop 

• Kunnen omgaan met foto/filmcamera 

• Affiniteit en/of ervaring monteren 
 

Eigenschappen: 

• Creatief 

• Oog voor detail 

• Zelfstandig 

• Stressbestendig 

• Netjes te werk gaan 



 

 

 

 

Wat bieden wij 

Wij bieden een leuke en zeer leerzame stageplek waarin je veel verantwoordelijkheid en vrijheid 

krijgt. De werkplek kent een informele sfeer en een klein team met verschillende stagiair(e)s. Je heb 

tijdens je stage mogelijkheid om een (afstudeer)onderzoek te doen. De algemene werkzaamheden 

zijn zeer divers en je krijgt begeleiding van de medewerker Vormgeving.  

 

Als in de stageperiode door de corona situatie nog geadviseerd word om thuis te werken, dan is dat 

mogelijk. We begeleiden je dan via online kanalen. 

 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met medewerker Vormgeving, Piety Bouma, 

via piety.bouma@cks.nl of 0515-431400. 
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