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Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, inspireren en iets in 

gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam.  

Met meer dan 200.000 film-bezoekers per jaar behoort LUX tot de grootste filmtheaters van Nederland. 

Het programma van LUX omvat een breed scala aan films, theater- & dansvoorstellingen, 

muziekuitvoeringen, debatten en educatie activiteiten. Vanaf augustus/ september heeft LUX weer plaats 

voor een aantal stagiaires die willen meewerken en werkervaring opdoen op het gebied van: 
 

 
Podium    Educatie     Debat 
 

 

De taken die je als stagiair(e) bij LUX krijgt zijn heel divers. Zo krijg je de kans om: 

 

• Van het begin tot het eind mee te denken en ondersteunen in de organisatie van verschillende 

festivals en activiteiten; 

• Mee te denken over (marketingacties voor) specifieke programmaonderdelen; 

• Programma-activiteiten mee uit te voeren; 

• Doelgroepen bepalen en benaderen voor specifieke programma’s; 

• Website bijhouden, updaten en persberichten schrijven; 

• Zorgdragen voor de juiste in- en externe verspreiding van promotiemateriaal; 

• Het bedanken en opzetten van randprogrammering; 

• Input te leveren over mogelijkheden en onderwerpen voor nieuwe actuele programma’s en nieuwe 

manieren van communicatie, waarin we ook open staan voor jouw onderzoeksvraag; 

• Deel te nemen aan de programma -overleggen. 

 

Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden die je als stagiair(e) bij LUX gaat doen. Voor 

meer gedetailleerde informatie verwijzen wij je graag naar onze website https://www.lux-

nijmegen.nl/stichting-lux/vacatures/ 

 

Naast een enorme dosis werkervaring, biedt LUX je nog meer: 

 

• Een leerzame stageperiode waarbij je kennis kan maken met allerlei aspecten binnen een 

culturele instelling: programma, productie en publiciteit; 

• Een warm welkom in een ambitieuze, bruisende organisatie waar je inzicht krijgt in de wereld van 

het grootste arthouse van Europa en de kans krijgt jezelf te ontwikkelen in een team van 

betrokken en gepassioneerde collega's; 

• Een passe-partout voor gratis entree van het gehele LUX programma gedurende de stageperiode; 

• Een stagevergoeding van € 50,00 per maand; 

• Per maand 10 munten die te besteden zijn in Cafe LUX. 

 

Over jou: 

 

• Je bent een cultuurliefhebber en beheerst de Nederlandse taal goed (mondeling en schriftelijk) 

• Relevante HBO of WO opleiding 

• Woonachtig in Nijmegen (of in bezit studenten OV) 

• Pro-actief, hands-on en energiek 

• Zelfstandig maar ook goed in teamverband kunnen werken 

• Affiniteit met het onderwijs, kinderen en jongeren 

• kennis van filmtechniek, digitale media en film maken of bereid zijn dit te willen leren (m.n. 

belangrijk voor stagiaire Educatie). 

 

Herken jij je zelf in dit profiel en wil jij werkervaring opdoen binnen het grootste arthouse van Europa? Dan 

is dit je kans! Wacht niet langer en stuur je CV naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl. Voeg bij je CV ook een korte 

motivatie en vermeld duidelijk naar welke stageplaats jouw interesse uitgaat. We kijken uit naar je reactie! 
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