
Vacature ZID Theater – Medewerker marketing en communicatie (deeltijd) 
 

ZID Theater – City Art & Performance Center is een culturele organisatie, gevestigd in Amsterdam, 

Nederland. ZID produceert het jaarlijkse ExploreZ festival, multidisciplinaire voorstellingen en 

realiseert projecten samen met kunstprofessionals, urban talents en stadsbewoners. ZID is stedelijk, 

landelijk en internationaal werkzaam. ZID is een werkplaats, urban talents ‘ontwikkelplek’, podium 

en verbinder! Meer informatie is te vinden op www.zidtheater.nl  

ZID Theater zoekt per direct een ervaren medewerker marketing en communicatie  

Functie inhoud:  
Ontwikkelen en uitvoeren van marketing- en communicatiewerkzaamheden. 

1. Bijdragen aan marketing- en communicatiebeleid: 

• mede ontwikkelen van marketingstrategieën voor verschillende 
theaterproducties en het festival ExploreZ, voor verschillende publieksgroepen, 
steeds in overleg met de leidinggevende en het artistieke tem  

2. Ontwikkelen van de marketing en communicatieactiviteiten 

• uitwerken marketing- en communicatieactieplan en de activiteiten op basis van 
vastgesteld beleid en budget  

• opbouwen en onderhouden van contacten met diverse relatiegroepen 
waaronder pers, media en theaters  

• werven van publieksgroepen voor voorstellingen en evenementen 

3. Uitvoeren van marketing en communicatie 

• Een jaarplanning marketing en communicatie volgen  

• Marketing en communicatieplan uitwerken op specifieke lopende projecten 
zoals het ExploreZ festival  

• Plannen, uitvoeren en het bijhouden van de uitvoering van marketing en 
communicatie-activiteiten van verschillende projecten 

• opstellen en/of uitbesteden van teksten voor communicatiemiddelen zoals 
website, sociale media, mailingen, nieuwsbrieven en dergelijke  

• ontvangen en begeleiden van publiek en genodigden bij voorstellingen  

• aansturen stagiaires en vrijwilligers  die hierbij betrokken zijn  

• samenwerken met het team van makers en met drukkers, vormgevers, 
fotografen om tot gezamenlijk gedragen campagnes te komen 

 

Functie-eisen: 

We zijn op zoek naar een leuke collega die in Amsterdam woont of werkt gezien de flexibele 
werktijden, reiskosten en kennis van het culturele aanbod van de stad.  

- Ervaring met vergelijkbare werkzaamheden 

http://www.zidtheater.nl/


- Ervaring in vergelijkbare functie voor een kunstfestival is een pre  
- Je bent flexibel (in tijd en werkdagen) en communicatief 
- Je kunt zowel goed zelfstandig werken als in teamverband 
- Je kunt zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels communiceren 
- Je hebt een hbo of WO denk- en werkniveau 
- Je bent doel- en resultaatgericht 
- Ruime ervaring met Office programma’s, wordpress, mailchimp, en social media is 

vereist 

De werkzaamheden starten zo spoedig mogelijk.  De eerste periode betreft het +- 18 uur per week, 
verdeeld over drie dagdelen. We zijn op zoek naar een persoon die het leuk vindt om samen met ons 
in een dynamische sfeer te bouwen aan de nieuwe projecten en uitdagingen.  

De eerste maand geldt als proefmaand.  

Stuur je sollicitatiebrief en c.v. naar: zakelijk@zidtheater.nl.  

Geboden: 

- Vergoeding in overleg als ZZP 
- Een dynamische en uitdagende sfeer 
- Samenwerking met partners uit binnen- en buitenland 

ZID Theater heeft een eigen zaal en kantoor in Amsterdam West, vlak naast Sloterdijk station. De 
werkzaamheden vinden plaats op kantoor en (deels) thuis.   
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