Vacature
Over het Munttheater
Het Munttheater fungeert als belangrijk podium voor amateurverenigingen in Weert en zorgt voor een brede professionele
programmering in alle genres. Hiermee vervult het theater een belangrijke culturele functie voor Weert en de regio. Jaarlijks
bezoeken meer dan 50.000 mensen het Munttheater. Het team bestaat uit twaalf vaste medewerkers. Aangevuld met
oproepkrachten, freelancers en vrijwilligers komt het totaal aantal medewerkers uit op 60.

Het Munttheater is op zoek naar:

Medewerker(s) Marketing en Communicatie (24/36 uur)
Functie-inhoud
Als medewerker Marketing en Communicatie lever je een belangrijke bijdrage aan onze (online) strategie. Geen dag is hetzelfde.
Je werkt aan de promotie van tientallen theatervoorstellingen, promoot lokale artiesten en verenigingen én werkt ook aan de
(online) zichtbaarheid van onze horeca en zakelijke tak. Indien nodig ben ook je inzetbaar bij de theaterkassa. Op deze manier
leer je onze bezoekers nóg beter kennen.

Wie ben jij?

Je bent iemand die altijd streeft naar het beste resultaat en je weet aan welke knoppen te draaien om dit te realiseren.
Je hebt een Bachelor aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in marketing
Je bent in staat om zelfstandig nieuwe campagnes op te zetten, te analyseren en optimaliseren.
Je beschrijft jezelf als een wandelend groen boekje (met andere woorden: je spelling is foutloos en je kijkt met een kritische blik
naar alle teksten die de revue passeren)
Je bent in het DISQ-profiel voornamelijk geel en rood (creatief en een aanpakker)
Je hebt een creatieve inslag als het gaat om het maken van (online) content
Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok zijn voor jou gesneden koek
Je vindt het leuk om ook eens ’s avonds of in het weekend te werken bij de theaterkassa om zo onze bezoekers te leren kennen
Je gaat zelf ook graag naar theater, film of andere culturele instellingen

Wat bieden wij?
Als medewerker marketing en communicatie ben je onderdeel van een inspirerend team dat elkaar goed aanvult. Je krijgt een
uitdagende en zelfstandige functie in een culturele en bruisende werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng. Het betreft een
functie voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Wij bieden een passend salaris conform de cao Nederlandse
Podia in schaal 5. Daarnaast kun je bijna alle voorstellingen bezoeken en organiseren we regelmatig een personeelsactiviteit.

Code Culturele Diversiteit
Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich thuis voelen bij het Munttheater. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en
streven naar een inclusieve organisatie. Ieder talent is welkom, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele geaardheid of
arbeidsgeschiktheid. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw persoonlijkheid en hoe jij ons team kunt versterken.

Hoe solliciteer je?
Mail je CV en motivatie vóór 1 september 2022 naar sollicitatie@munttheater.nl. o.v.v. ‘vacature medewerker marketing en
communicatie’. Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.munttheater.nl

