
Hé
marketing

master!
Kom jij ons team versterken?

Medewerker Marketing
(24-28 uur p/wk)

We zoeken namelijk een

Laten we onszelf even voorstellen: wij zijn Theater Hanzehof & 
 Buitensociëteit. Met zowel een concertzaal als theaterzaal
presenteren wij een breed palet aan verschillende soorten

voorstellingen en concerten voor Zutphen en omstreken. Daarnaast
zijn wij ook de plek voor zakelijke en maatschappelijke evenementen.

En je snapt het al: hier komt een hoop marketingwerk bij kijken.
Daarom gaan wij ons vrolijke marketingteam uitbreiden! Dus ben jij net

zo snel als Jochem Myjer, creatief als Claudia de Breij, schrijf je als
Youp van 't Hek en kan je door de saaie vacature tekst heen prikken?

Lees dan snel verder!



Om te kunnen solliciteren moet je beschikken over een MBO/HBO+ werk- en
denkniveau, relevante opleiding en ervaring in marketing. Daarnaast moet je
foutloos Nederlands kunnen schrijven en affiniteit hebben met theater en
muziek. Het is een pre als je ervaring hebt met Photoshop/InDesign, kennis van
SEO en woonachtig bent in Zutphen of omgeving.

Wat ga je doen?

Als Medewerker Marketing ben je verantwoordelijk voor het versterken van
het merk Theater Hanzehof & Buitensociëteit. Je ondersteunt het team in
dagelijkse werkzaamheden, zorgt voor relevante content, schrijft
redactionele (pers)berichten en draagt bij aan onze jaarlijkse brochure.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de e-mailmarketing en het proces
daaromheen. Ook onderhouden van contacten met pers, publiek en
gezelschappen hoort bij je takenpakket. Je hebt de mogelijkheid om eigen
projecten op te zetten en kent de laatste trends op het gebied van marketing.

Profiel

Wat wij je bieden

Wij bieden een salaris volgens de CAO Nederlandse Podia en een jaarcontract
met de intentie tot vast dienstverband. Ook is er volop ruimte voor
ontwikkeling en eigen initiatief en de mogelijkheid om voorstellingen en
concerten te bezoeken. Daarnaast kom je op een plek terecht waar jij echt
jezelf kan zijn. Slechte humor en woordgrappen worden hier wél gewaardeerd.

Sollicitatieprocedure

Heb jij jezelf door deze lap tekst heen kunnen werken en alsnog interesse?
Dan ontvangen wij graag je brief met CV via marketing@hanzehof.nl o.v.v.
Vacature Medewerker Marketing, vóór 24 februari a.s. De eerste gesprekken
vinden plaats op vrijdag 3 maart a.s. Voor meer informatie omtrent deze
vacature kun je contact opnemen met Sheila van Dongeren of Nana
Veerman, 0575 512 013 


