
 
 
Het doel van Jeugdtheater Hofplein is professioneel theater maken door en voor kinderen en jongeren. Hofplein 
wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren met theater in aanraking laten komen. Ons motto is: verbeeld, verrijk, 
verwonder. En dat doen we met theater in vele verschijningsvormen. 
 
Hofplein begeeft zich zowel binnen- als buitenschools in alle onderwijsniveaus. Naast het verzorgen van 
theatertrajecten en het maken van voorstellingen met deelnemers in de vrije tijd en leerlingen en studenten in 
het regulier onderwijs, verzorgt Jeugdtheater Hofplein in samenwerking met LMC en Albeda opleidingen op 
Mavo-, Havo-, Vwo- en Mbo-niveau. 
 
De afdeling Marketing & development zoekt per 1 december 2019 een: 
 
Medewerker Marketing & Communicatie (m/v) 
0,9 fte; 36 uur per week 
 
Hofplein zoekt een ervaren marketeer die graag met kinderen, jongeren en in het theater werkt. Iemand die 
bekend is met deze doelgroepen en het hoe en wat in de theaterwereld, óf die nieuwsgierig is naar deze wereld 
en zin heeft erin te duiken. 
 
De afdeling bestaat uit drie medewerkers waarvan jij er één bent en waarmee je nauw samenwerkt. Je houdt je 
bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van marketing- en communicatieplannen. Gericht op zichtbaarheid van, 
en beeldvorming over het gezelschap, alsook op werving van deelnemers voor onze theatertrajecten en 
bezoekers van de voorstellingen. Dit alles zowel binnen het onderwijs als in de vrije tijd. Je hebt ervaring als 
marketeer, maar niet per se in de culturele sector. De afdeling werkt nauw samen met diverse andere afdelingen 
binnen Hofplein. 
 
Taken 

- marketingplannen opstellen voor verschillende (doel)groepen en producties 
- teksten schrijven voor divers drukwerk, persberichten etc. 
- zorgdragen voor de totstandkoming van artwork bij alle activiteiten die daar om vragen 
- relatiebeheer met marketingcollega’s van theaters en andere speelplekken 
- pers benaderen; nieuwe contacten aangaan, bestaande contacten verder uitbouwen en onderhouden 
- zorgen voor foto- en videocontent van onze activiteiten 
- media inkopen als de strategie daar om vraagt 
- eventuele stagiairs begeleiden 

 
Functie-eisen 

- relevante opleiding op Hbo-niveau 
- affiniteit en ervaring in het werken met en voor kinderen en jongeren 
- flexibele instelling als het gaat om werken in het weekend of ’s avonds 
- je brengt creativiteit en zakelijkheid samen en kan naar beide belangen handelen 
- woonachtig in de regio Rotterdam 

 
Wij bieden 
Een afwisselende baan in een leuk team. 
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Salarisindicatie: vanaf € 1.971 bruto per maand bij een fulltime 
dienstverband van 40 uur per week, inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
 
Sollicitatieprocedure 
Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv en referenties vóór 15 oktober 2019 naar 
communicatie@jeugdtheaterhofplein.nl ter attentie van Audrey Janssen. Indien je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek, vindt dit plaats op 18 of 22 oktober 2019. 


