VACATURE JUNIOR MARKETEER (1,0 FTE)
Over ons
Wij werken als productie- en marketingteam aan theatervoorstellingen voor de
grootste Nederlandse theaters. Dat doen wij door theaters en producenten bij elkaar
te brengen als het gaat om het bedenken, ontwikkelen, produceren en landelijk in
de markt zetten van musical- en toneelproducties voor een groot publiek.
Wat houdt de functie in?
In nauwe samenwerking met de Marketing & PR Manager houd je je bezig met de
marketing en publiciteit voor de meest uiteenlopende voorstellingen die
geprogrammeerd staan voor het huidige seizoen en werk je mee aan de
voorbereidingen voor komende seizoenen.
Als Junior Marketeer bij de Theateralliantie
- ben je actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van marketingcampagnes
- zorg je voor een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen en partners
- ontwikkel, implementeer en verspreid je marketingmaterialen
- verleen je ondersteuning in rapportage, analyse, evaluatie en optimalisatie
- verzamel en verwerk je diverse data, zoals kaartverkoopstanden, relatiebestanden
- help je mee bij PR events, zoals perspresentaties en premières
Jij
- bent afgestudeerd in de richting van marketing, communicatie,
vrijetijdsmanagement, theaterwetenschappen of CMV (HBO of WO)
- hebt affiniteit met theater en musical
- bent creatief, proactief en leergierig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
- schrijft snel en foutloos, communiceert makkelijk en correct
- bent vaardig in Excel, Word en Powerpoint en bekend met Mac
- mág een expert zijn in Social Media, InDesign/Photoshop en/of video-editing
Wij bieden
- een aanstelling per 1 augustus
- een marktconform starterssalaris
- een inspirerende werkplek met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
- de mogelijkheid om jouw netwerk exponentieel uit te breiden
- een dynamische functie als onderdeel van een klein, hecht en gedreven team
- de kans om voorstellingen bij te wonen in het kader van je werkzaamheden
Interesse?
Stuur jouw CV naar marketing@theateralliantie.nl. Sluitingsdatum is zondag 18 juli.

