Vacature
Communicatie- en marketingduizendpoot met een passie voor cultuur
Betaalde parttime-functie voor een bekwame, gepassioneerde professional
(regio Tilburg/Den Bosch/Breda/Eindhoven)
EELT verwelkomt diversiteit: leeftijd, gender en achtergrond.
Taken betreffen:
• Communicatie- marketingplannen maken en uitvoeren
• Sales en acquisitie van theatrale en muzikale acts ontwikkelen en uitvoeren
• Communicatie met diverse stakeholders
• Secretariële ondersteuning artistiek team (notulen, afspraken, jaarplanning)
• Ontwerpen en uitvoeren van transmedia storytelling voor grotere projecten
• Meeschrijven aan subsidieverzoeken, projectverslagen
De functie kan uitgroeien door de ondernemingslust van de betrokken professional. EELT
Theatercollectief is een netwerk van ± 10 ZZP’ers in cultuur, dat aan diverse projecten werkt en de
wens heeft samenwerkingen aan te gaan voor een langere periode.
EELT Theatercollectief bestaat 10 jaar en is ondergebracht in Stichting Industriestrand. De stichting
heeft een Raad van Toezicht model en gebruikt Code Cultural Governance als leidraad.
Monique Zijp is bestuurder en leidinggevende.
Bekwaamheid
• Hands on mentaliteit, houdt van aanpakken, neemt initiatief
• Komt met ideeën om marketing en acquisitie te verbeteren en voert deze uit
• Bewaakt structuur, tijdsplanningen en kan binnen een budget werken
• Vindt het een toegevoegde waarde om deel uit te maken van een creatief team
• Is verbindend en representatief
• Heeft kennis van relevante evenementen en festivals
• Kan goed schakelen tussen verschillende bedrijfsculturen
• Houdt van pionieren
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal en kan goed overweg met social media
• Heeft een rijbewijs en kan beschikken over een auto
We bieden
• Een horizontale, creatieve organisatie. Samenwerking met gedreven professionals
• Een enthousiast en professioneel team van jong en oud
• Ruimte om eigen ideeën op het gebied van sales en acquisitie in te brengen en uit te voeren
• Betaling conform culturele sector
Hoe wordt het geregeld?
• Geschatte gemiddelde werktijd (afhankelijk van ervaring en eigen werkwijze) 1 dag per week,
met piekbelasting rondom uitvoering van een project
• Afwisselend: werken op de werkplek bij het team, vanuit huis en op locatie

Word jij hier enthousiast van? Neem contact op!
info@eeltweb.nl

Facebook: EELT Theatercollectief

www.eeltweb.nl

Twitter EELTweets

