Theatergroep Suburbia zoekt een ONLINE CONTENT MARKETEER,
tijdelijk, per direct (0,4 fte)

Theatergroep Suburbia is het stadstheatergezelschap van Almere. Suburbia maakt toneel in de
polder: ontroerende, tragische, geestige voorstellingen over de mens in al zijn kleinheid. Jaarlijks
maakt Suburbia vier producties: Twee reisvoorstellingen voor de Nederlandse theaters, een
zomervoorstelling op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere en een locatievoorstelling in de
provincie Flevoland. Daarnaast gaat Suburbia de stad in met, door en voor bewoners met Suburbia in
de Buurt. Met dit driejarige community art project verzamelen wij verhalen van Almeerders en
maken we een voorstellingsdrieluik met bewoners.
Als online content marketeer werk je aan de online marketing en publiciteit rondom de
voorstellingen van Suburbia en Suburbia in de Buurt en kan jij ook andere klussen op je nemen.
De werkzaamheden:
• Onderhoud websites Theatergroep Suburbia en Suburbia in de Buurt
• Planning en creëren van online marketing content voor social media, website en nieuwsbrieven
• Filmen/monteren korte teasers achter de schermen en interviews met theatermakers en spelers
• Uitvoering en rapportages bezoekersonderzoek Theatergroep Suburbia
• Kaartverkoop (systeem) opzetten en bijhouden voor Suburbia in de Buurt
Functie eisen:
• Relevante HBO-, Universitaire opleiding
• Werken met programma’s Premiere Pro, Photoshop, InDesign, CMS, Office
• Werken met en op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij FB, Insta, Linkedin en andere social media.
• Heldere en goede communicatieve vaardigheden
• Goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
• Eigen initiatief nemen
• Houdt van een uitdaging
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Beschikbaar per direct tot en met 21 december 2019, in principe 2 dagen per week
• Rijbewijs (B) is gewenst maar niet noodzakelijk
• Woonachtig in Almere of omgeving heeft onze voorkeur
Geboden:
Gezellige werkplek bij een klein maar ambitieus theatergezelschap. Inschaling conform cao Toneel en
dans en op basis van ervaring.
Contact- en vacature informatie:
Reageer z.s.m. door een korte motivatiebrief met CV te mailen naar info@theatergroepsuburbia.nl.
Voor vragen kan je bellen met Nana Jongerden (publiciteit en marketing) via 036-8448148. Meer
informatie over Theatergroep Suburbia vind je op www.theatergroepsuburbia.nl.

