
 

Vacature SHARP/ArnoSchuitemaker 

  
Voorstellingen van Arno Schuitemaker zijn over de hele wereld te zien. 
Indrukwekkend. Onderdompelend. Een ervaring. Ze gaan buiten de gebaande paden 
en zetten zo’n beetje álles in beweging: performers, muziek, licht, ruimte. Het is alsof 
je in een nieuwe dimensie belandt, en daar zit ook meteen de onweerstaanbare 
kracht.  

Ieder jaar brengen we een nieuwe voorstelling in première en spelen er meerdere 
producties in theaters, festivals en op bijzondere locaties zoals Het HEM. Daar 
ontmoeten we ons publiek én zien we dat een steeds grotere groep twintigers en 
dertigers fan wordt.  

Onze thuisbasis is Amsterdam. Sinds kort hebben we in ons ambitieuze team een 
nieuwe, vaste plek voor een:  

marketeer x/v/m 
3/4 dagen p.w. (dienstverband/zzp) 

Wie ben jij? 
Ben je creatief en heb je verfrissende ideeën over marketing voor performances en 
podiumkunsten? Dan zoeken we jou!  

Wat ga je doen? 
Je bouwt aan de bekendheid van en een groeiend publiek voor onze voorstellingen, 
van lokaal tot internationaal. Je weet de pakkende tone-of-voice te vinden en die te 
combineren met beelden die direct opvallen. Het scala aan online mogelijkheden om 
deze content de wereld in te brengen, is voor jou helemaal bekend terrein. Voor lokale 
promotie (bijv. in Amsterdam, Groningen of Maastricht) ben je veelvuldig in contact 
met marketeers van theaters en festivals om plannen te ontwikkelen en in actie te 
zetten. Natuurlijk ben je af en toe zelf bij onze voorstellingen en een van de gezichten 
bij premières voor pers, gasten en publiek. Projecten waar je de komende tijd ook een 
stevig aandeel in hebt, zijn het re-branding traject en de doorontwikkeling van ons 
publieksonderzoek, dat zich onder meer op Millennials richt.  

Teamwork 
Je wordt onderdeel van een hecht en dynamisch team waarin snel wordt geschakeld 
en veel ruimte is voor eigen initiatief. Je werkt nauw samen met de zakelijk leider, 
productieleider, artistiek leider en ons ontwerpbureau. De functie is per direct 
beschikbaar, werkdagen (en -tijden) zijn flexibel. Je salaris wordt gebaseerd op 
ervaring en is conform CAO Toneel en Dans (€ 2.300-3.000 bruto bij fulltime), een 
zzp-overeenkomst is mogelijk.  

Nieuwsgierig?  
We horen graag van je! Je motivatie (max. 1 A4 of 3 min. video) en CV kun je t/m 20 
februari sturen aan info@arnoschuitemaker.com. De eerste ronde gesprekken is op 25 
en 28 februari, de tweede op 3 maart. Vragen? Bel Joriene Blom, zakelijk leider, 
06-22468824. 

* 
  
Gelijkwaardigheid is bij ons een norm en diversiteit zien we als stuwende kracht voor 
creativiteit en vernieuwing. Wees welkom! 

* 

www.arnoschuitemaker.com 

http://www.arnoschuitemaker.com

