Vacature publiciteit/communicatiemedewerker (24 uur p/w)
bij Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
Over het WME
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is als partner in het Muziekkwartier een van de grootste
theater- en concertzaalvoorzieningen in Oost-Nederland met 5 diverse zalen verspreid over 4
gebouwen. Vanuit deze positie spant de organisatie zich in om de podiumkunsten vanuit Enschede
regionaal en landelijk op de kaart te zetten en te houden. De organisatie tracht in samenwerking met
verschillende partners in het culturele veld een omgeving te creëren waarin de podiumkunsten tot
verdere bloei komen. Daarnaast is het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede een uitstekende
plek voor congressen of partijen al dan niet in combinatie met een voorstelling of concert.
Over de functie
We zijn op zoek naar een publiciteit/communicatiemedewerker die voor diepgang gaat en bestaande
en nieuwe doelgroepen op inhoud benadert.
Dit zal in nauwe samenwerking gaan met de gezelschappen. De focus zal met name liggen op genres
als klassieke muziek, dans, opera, toneel en jeugdtheater.
Taken
- Je overlegt over aanbod en wensen van ons bestaande publiek en het aantrekken van nieuw
publiek met de Artistiek Manager.
- Ontwikkelen van lange termijnvisie om gezelschappen te laten wortelen in stad en regio.
- Contact met impresariaten en gezelschappen over de inhoudelijke lading van voorstellingen en
concerten. Samen met onze marketingafdeling zorgen voor een passende campagne met
bijbehorende acties.
- Je bent de inhoudelijke schakel tussen de gezelschappen en ons publiek. Aan jou is de taak om
onze voorstellingen en concerten inhoudelijk uit te leggen en de lading van de kunsten over te
brengen. De focus ligt hier op het verbinden.
- Per voorstelling of concert bepalen van de juiste doelgroep en samen met de afdeling marketing
bedenken hoe je deze het beste kunt bereiken. Met als doel: ons huidige publiek behouden en
nieuw publiek aan ons binden.
- Opzetten van diverse netwerkgroepen en klankbordgroepen per genre.
- Het bedenken van randprogramma’s rondom voorstellingen en concerten (nagesprekken,
inleidingen, educatie, etc.).
- Content verzamelen (inhoud voorstelling/concert, input voor acties, interviews, beeldmateriaal,
etc.).
- Persberichten over de voorstellingen/concerten maken en versturen.
- Perscontacten onderhouden.
- Analyses maken en (marketing) acties (laten) meten.
- Interne medewerkers informeren over voorstellingen en concerten.
- Bezoeken van presentatiedagen/marketingdagen van artiesten, musici en/of gezelschappen.
- Bekijken van voorstellingen/concerten in andere theaters.
Het draaien van diensten maakt onderdeel uit van deze functie.
Verantwoordelijkheden
- Mede verantwoordelijk voor het definiëren doelstellingen t.b.v. de verkoop van voorstellingen en
concerten Profiel- en Netwerkprogrammering (gesubsidieerde aanbod).
- Mede verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam en de uitvoering communicatie- en
marketingstrategie van de Profiel- en Netwerkprogrammering
- Verantwoordelijk voor het verkrijgen van content via impresariaten en gezelschappen.
- Verantwoordelijk voor het voorzien van pers en media van de juiste content
Functie-eisen
- Je hebt minimaal een MBO+ niveau met functie-gerelateerde scholing
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring

-

Je hebt affiniteit met podiumkunsten
Je beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschrift
Je bent creatief, nieuwsgierig en ondernemend
Je bezit over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden
Een uitdagende functie in een dynamische en inspirerende werkomgeving
Salariëring conform de cao Nederlandse Podia, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief een theaterbezoekregeling
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Informatie en solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Simone Kratz, Artistiek Manager,
te bereiken via 053-4858554 of s.kratz@wilminktheater.nl.
Solliciteren kan door je CV en motivatie uiterlijk 14 januari 2019 te mailen naar Ineke Kleinman,
HRM-adviseur, i.kleinman@wilminktheater.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

