VACATURE: SPEELS COLLECTIEF ZOEKT EEN MARKETING- EN
COMMUNICATIEMEDEWERKER (X/V/M)
Speels Collectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap. Wij
zoeken een bevlogen marketing- en communicatiemedewerker die ons
op ZZP-basis één dag per week komt ondersteunen!
Wat ga je doen?
Als marketing- en communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor alle
berichtgeving vanuit Speels Collectief. Je werkt nauw samen met de zakelijke en
artistieke leiding om samen de stijl en inhoud van onze communicatie en pr te bepalen.
Je beheert onze sociale media, schrijft de website teksten en onze nieuwsbrief.
Daarnaast schrijf je onze persberichten en beschrijf je alles wat we inhoudelijk doen
(visie, projecten, voorstellingen) voor officiële documenten van de stichting
(jaarverslagen, etc).
In samenspraak met de zakelijke en artistieke leiding leg je contact met theaters,
programmeurs en/of andere marketeers, en zorg je voor een helder communicatieplan
voor de komende jaren. Je hebt zelf het overzicht over en de verantwoordelijkheid voor
wat er wanneer moet worden gecommuniceerd.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ondernemende, proactieve en zelfstandige marketing- en
communicatiemedewerker die in staat is te schakelen tussen verschillende taken. We
werken samen met heel verschillende mensen en partners, waarvoor de communicatie
en marketing steeds passend moet zijn. We doen veel verschillende projecten waarvan
je volledig op de hoogte bent. Hiervoor is betrokkenheid nodig bij ons gezelschap en
bij onze spelers, kennis van de theaterwereld en van wat er in het werkveld speelt
rondom inclusie en diversiteit. Ervaring in de culturele sector is dus een groot voordeel.
Belangrijk is dat je goed en helder kunt communiceren in lijn met onze visie, en dat je in
staat bent om samen met ons een sterkte en herkenbare stijl te ontwikkelen. Daarnaast
heb je het vermogen om zelfstandig te werken en kun je goed overzicht houden.
Wie zijn wij?
Wij zijn een inclusief theatergezelschap, bestaande uit verschillende groepen die per
voorstelling wisselen van samenstelling. Drie van onze groepen zijn toegankelijk voor
iedereen. Met deze groepen maken we meerdere voorstellingen per jaar. Daarnaast
hebben we een professioneel gezelschap waarmee we jaarlijks op tour gaan. Zowel in

onze vrij toegankelijke groepen als in ons professionele gezelschap zijn we altijd op
zoek naar een zo divers mogelijke samenstelling van mensen.
We repeteren in Arnhem en in Tilburg/Biezenmortel. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
is onze thuisbasis in Arnhem, in Tilburg werken we op Landpark Assisië. Bij al onze
projecten zijn studenten van verschillende kunstopleidingen betrokken.
Onze visie
De maatschappij verdeelt ons in categorieën, bestempelt ons als ‘normaal’ of
‘abnormaal’. Deze verdeling bepaalt in welke mate iemand het recht heeft deel uit te
maken van de samenleving. Volgens ons is niet een bepaald lichaam of een bepaalde
geest beperkend, maar de sociale structuur en onze definitie van ‘normaal’. Door de
niet-normatieve samenstelling en opvattingen van ons gezelschap rekken we
de maatschappelijke en de artistieke norm op.
Wat bieden wij?

-

Een energieke en ondernemende werksfeer
Zelfstandigheid en vrijheid
Het in samenwerking ontwikkelen van een eigen stijl
Mogelijkheid tot uitbreiding van taken in ons gezelschap
Een klein team met veel onderling contact
Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerk
Een vergoeding van 800 euro per maand exclusief BTW

Algemene informatie

-

Constructie: op ZZP-basis
Regio: Arnhem en Tilburg, veel thuiswerk
Start: per direct
Projectduur: minimaal 12 maanden
Aantal uren: gemiddeld 8 uur per week

Zoals je leest hebben we hoge ambities en verwachtingen. Heb je ervaring met
sommige taken, en met andere nog niet? Als je graag nieuwe dingen leert, schroom dan
niet om te reageren. Wij helpen je graag op gang!
Zie www.speelscollectief.nl voor meer informatie over ons gezelschap. Nadere
informatie over deze vacature kun je opvragen bij Sanne Arbouw, artistieke en zakelijke
leiding, te bereiken via 06 22 01 24 77. Stuur je sollicitatiebrief en je CV uiterlijk 10
januari 2022 naar contact@speelscollectief.nl.

