Vacature voor een betaalde functie, parttime
Theatergroep Suburbia zoekt een
Online content marketeer
2 dagen per week met zicht op 3 dagen per week/0,4 - 0,6fte
Wij zijn:
Het stadsgezelschap van Almere. Theatergroep Suburbia maakt theater in de polder: ontroerende,
tragische en geestige voorstellingen over de mens in al zijn kleinheid. Jaarlijks maakt Suburbia vier
producties: een reisvoorstelling voor theaters, een zomervoorstelling op Stadslandgoed De
Kemphaan in Almere en met twee voorstellingen met nieuwe makers halen wij theatertalent naar
Flevoland. Met Suburbia in de Buurt bieden wij het podium aan de verhalen van de inwoners.
Daarnaast zijn we het huis voor het jongeren talentontwikkelingstraject SubSub en herdenken wij in
het kader van Theater Na De Dam in samenwerking met het Nationaal Verzetsmonument “Bos der
Onverzettelijken”.
De werkzaamheden van de online content marketeer zijn:
-Verantwoordelijk voor social media platformen (o.a. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).
-Verantwoordelijk voor emailmarketing (Mailchimp).
-Creatie online marketing content en advertentiecampagnes met als doelen verhoging brand
awareness en trafficking website.
-Content calendar beheren.
-Filmen en monteren videocontent (kennis van Premiere Pro is een pré).
-Beeldmateriaal bewerken in Photoshop en Indesign.
-Publiciteitsteksten schrijven voor verschillende doelgroepen.
-Rapportages social media analyseren en vertalen naar aanpassingen/acties.
-Online samenwerkingen initiëren.
-Contentbeheer website en schrijven met kennis en ‘feeling’ voor SEO.
-Mede sparringpartner op het gebied van Google SEO en - SEA.
-Kennis van productie en redactie van podcasts is een pré.
-Kennis van influencer marketing is een pré.
Jij hebt een:
-Proactieve houding.
-Goede communicatieve vaardigheden.
-Houdt van een uitdaging.
-Geen 9 tot 5 mentaliteit.
-Kennis van Almere met een breed netwerk in de stad.
Jij bent:
Beschikbaar voor tenminste 2 dagen in de week vanaf mei 2021 (met de mogelijkheid tot uitbreiding
naar 3 dagen per week).

Je bent een allround online content marketeer met daarbij behorende kennis en vaardigheden. Je
bent enthousiast, creatief, zelfstandig en initiatiefrijk. Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond,
bij voorkeur in de richting van (content) marketing, media of filmmaken en hebt affiniteit met
theater. Werken met verschillende content managementsystemen gaat je gemakkelijk af. Je kan
moeiteloos foto’s maken en bewerken en video’s filmen en monteren. Het is handig als je weet hoe
een website technisch is opgebouwd.
Inhoudelijk ben je een early adopter en goed op de hoogte van de online mogelijkheden. Je snapt
hoe verschillende doelgroepen media gebruiken en kan hierop aansluiten met boeiende content.
Verder ben je in staat om creatief mee te denken over nieuwe concepten, formats en vernieuwing
van de online omgeving van Theatergroep Suburbia. Aan de hand van statistiek weet je de conversie
en prestaties online te verbeteren. Je beheerst goede communicatieve vaardigheden en een goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Het liefst ben je woonachtig in Almere en ken je de stad op je duimpje. Je bent serieus en ook een
sociaal dier met gevoel voor humor.
Wat bieden wij?
-Een aanstelling van tenminste 0,4fte in dienstverband of in overleg op ZZP basis.
-Met zicht op uitbreiding naar 3 dagen per week.
-Je maakt deel uit van een enthousiast en ambitieus team in hartje Almere.
-Een afwisselende baan.
-Je beleeft de totstandkoming van een theatervoorstelling van begin tot eind.
-Er is ruimte voor eigen initiatief en ideeën.
-Beloning volgens CAO Toneel en Dans.
-Reiskostenvergoeding.
Theatergroep Suburbia bereidt zich voor op de verdere toekomst en de komende projecten. In
afwachting van de definitieve formatie van ons team bieden we je een jaarcontract en een salaris
conform cao toneel en dans (naar ervaring en opleiding) met uitzicht op verlenging.
Sollicitatieprocedure
Iedereen is welkom om te solliciteren. Waar je vandaan komt of van wie je houdt: het maakt ons niet
uit! We zijn op zoek naar nieuwe, verfrissende ideeën. Als je alsnog twijfelt of je voldoet, maar wel
enthousiast bent over Suburbia, neem dan vooral contact met ons op!
Sollicitaties voorzien van CV kunnen tot en met 1 mei 2021 gemaild worden naar
info@theatergroepsuburbia.nl. Wees welkom om je CV zonder foto & achternaam te sturen. Heb je
vragen? Mail dan ook naar info@theatergroepsuburbia.nl en wij nemen contact met je op.
Ga naar www.theatergroepsuburbia.nl voor meer informatie over Theatergroep Suburbia.

