Vacature: Communicatie- en marketingduizendpoot
Betaalde parttimefunctie, 8 a 10 uur per week, voor een bekwame, gepassioneerde
professional

EELT
EELT bestaat sinds 2010 en is een theatercollectief van professionals uit muziek, theater, film,
beeldende kunst en educatie. EELT is gevestigd in Tilburg en maakt poëtische producties over
die dingen in het leven waar we ‘eelt op onze ziel’ van krijgen of juist kwijtraken; over
maatschappelijke thema’s en momenten waar verschillende ideeën of gevoelens elkaar schurend
ontmoeten. EELT is idealistisch en wil bijdragen aan een mooiere en positievere wereld. EELT
gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen het verdient om in de spotlight te staan.
De missie van EELT is zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te betrekken bij
creatieve processen en artistieke producties. Hiervoor verbinden we artistieke professionals en
amateurkunstenaars, om iedereen een kans te bieden zijn talent te ervaren. Dat doen we door het
realiseren van verschillende grote en kleine projecten, vaak op bijzondere locaties en dicht bij het
publiek en de spelers zelf.

Inhoud functie
Onze nieuwe collega gaat met ons de verdere koers en visie van EELT uitstippelen en
communicatief sterk uitdragen naar de buitenwereld. Daarnaast zet hij/zij onze projecten en
voorstellingen in de spotligths bij publiek, spelers en samenwerkingspartners.

Wij zoeken
Een energieke, enthousiaste, proactieve marketing- en communicatiemedewerker met eigen
ideeën, strategisch inzicht en ambities. Een open, flexibele en praktische doener met goede
communicatieve vaardigheden om EELT in Tilburg, Brabant en ver daarbuiten nog meer op de
kaart zetten. Iemand die plezier beleeft aan de diversiteit van projecten met professionals en
amateurs. We zoeken iemand die het prettig vindt om op freelance basis in een enthousiast klein
team te werken en niet vanuit een vaste kantoorplek.
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•

Relevante werkervaring (niet per sé in de kunsten)
Initiatiefrijke community builder en netwerker
Ontwikkelt en voert zelfstandig uit: communicatieplannen, -strategieën -middelen
Ervaring in online en offline-communicatie, campagnes en storytelling.
Heeft kennis van en netwerk in potentiële opdrachtgevers en doelgroepen.
Verkoopt voorstellingen, projecten of ideeën aan potentiële partners.
Schrijft mee aan beleidsstukken en subsidieaanvragen.
Ondersteunt het team secretarieel.

EELT verwelkomt diversiteit: leeftijd, gender en achtergrond
EELT biedt
Een uitdagende en afwisselende functie waarin volop ruimte is voor eigen initiatief binnen een
creatieve en dynamische organisatie. De opdracht kan zo spoedig mogelijk aanvangen voor
ongeveer 8-10 uur per week, op factuurbasis als ZZP-er, met een marktconform honorarium en
de intentie om voor langere tijd samen te werken.
Word jij hier enthousiast van en wil jij jouw marketing- en communicatietalent bij EELT
inzetten en ontwikkelen? Stuur dan een e-mail naar Monique Zijp, oprichter en directeur EELT
info@eeltweb.nl
Meer EELT: www.eeltweb.nl, insta: @eelt_theatercollectief , Facebook: EELT Theatercollectief

