Vacature SHARP/ArnoSchuitemaker
Dynamisch. Onderdompelend. Een ervaring. Voorstellingen van Arno Schuitemaker moet je
beleven, ondergaan. Gevestigd in Amsterdam zet SHARP/ArnoSchuitemaker met een bevlogen
team de voorstellingen middenin de wereld. De meeste recente voorstelling, The Way You
Sound Tonight, won de belangrijkste dansprijs van Nederland: de Zwaan voor meest
indrukwekkende productie 2019. Elk jaar spelen er meerdere producties in binnen- en
buitenland in theaters, op festivals en bijzondere locaties. We zijn een ambitieus team, zorgen
met z’n allen voor een optimale werksfeer en ondersteunen elkaar waar nodig. Sinds kort
hebben we plek voor een:

marketeer x/v/m
0,4 FTE

Je bent een creatieve en energieke geest die het een gave uitdaging vindt om het publiek voor
ons werk en de bekendheid ervan verder uit te bouwen op lokaal, nationaal en internationaal
niveau. Je volgt ontwikkelingen en innovaties in je vakgebied op de voet en je kunt deze of
eigen ideeën omzetten in acties die ons (toekomstige) publiek enthousiast maken.
Je geeft vorm en uitvoering aan de marketingstrategie voor zowel de verschillende producties
als voor het werk in zijn geheel. Met jouw kennis van (online) marketing, 3+ jaren ervaring als
marketeer en oog voor de leefwerelden van verschillende publieksgroepen weet je de perfecte
on- en of ine kanalen in te zetten. Je weet feilloos de pakkende tone-of-voice te vinden met
beelden die spreken. Je plant en regelt de productie van deze content en hebt ervaring met de
designpakketten van (bijvoorbeeld) Adobe (of je wil je deze graag snel eigen maken). Je bent
veelvuldig in contact met de marketeers van theaters en festivals waar onze voorstellingen te
zien zijn om passende plannen te ontwikkelen en in actie te zetten. Ook onderhoud je goede
relaties met en speel je in op kansen in uiteenlopende media (tv/radio/online). Dit beperkt zich
niet tot Nederland: naast dat je het Nederlands uitstekend beheerst, is communiceren in het
Engels dagelijkse realiteit, en als je het Frans eigen bent is dat een (kleine) pré. Je hebt ook
een stevig aandeel in het verder ontwikkelen van het doorlopende publieksonderzoek, dat zich
onder meer op Millennials richt.
Binnen ons team werk je nauw samen met de zakelijk leider, artistiek leider en art-director. Je
werkplek is bij ons op kantoor (in A Lab). Uiteraard ben je regelmatig bij onze voorstellingen en
ben je een van de gezichten bij premières voor pers, genodigden en publiek.
De functie is per direct beschikbaar en is een dienstverband van een jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling. Je salaris wordt gebaseerd op ervaring en is conform CAO Toneel en Dans
(Fair Pay).
Ben jij de inventieve marketeer die we zoeken? We horen graag van je! Je motivatie (max. 1 A4
of 3-min. video) en CV kun je t/m 3 januari sturen aan info@arnoschuitemaker.com. Vragen?
Bel Joriene Blom, zakelijk leider, 06-22468824.
*
Onze voorstellingen zijn artistieke brandpunten van verbinding en nieuwe energie. Dit
weerspiegelen we in ons team: gelijkwaardigheid is voor ons een norm en we werken vanuit de
overtuiging dat diversiteit een stimulans is voor creativiteit en innovatie. Wees welkom!
*
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www.arnoschuitemaker.com

