
STADSSCHOUWBURG & 
FILMTHEATER VELSEN 
 
 
Vacature | Organisatie: Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen | Functie: Medewerker 
Online marketing en communicatie | Plaats: IJmuiden, gemeente Velsen | Omvang: 0,8 
fte | Sluitingsdatum: geen 
 
Ben je op zoek naar een uitdagende baan in (online) marketing? Wil je werken in de 
culturele sector binnen een dynamisch theater? Ben jij de creatieve marketeer die niet 
terugdeinst voor een uitdaging, die de handen uit de mouwen steekt om het publiek naar het 
theater te trekken en wilt werken in een creatieve en kleinschalige organisatie? Dan zijn wij 
op zoek naar jou. 
 
Introductie 
Theatervoorstellingen, concerten, film…. Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is de 
belangrijkste culturele instelling in de gemeente Velsen. Een gerenommeerd theater dat 
inmiddels ruim 80 jaar bestaat en een regiofunctie vervult. Waar bekende professionele 
artiesten graag optreden in de bijzondere zaal met 700 stoelen. Jaarlijks bezoeken circa 
75.000 bezoekers dit theater. De theaterprogrammering is breed en varieert van musical tot 
toneel en dans, en van cabaret tot muziek. Naast het professionele aanbod is 
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen de thuishaven voor veel lokale 
amateurtheatermakers en voor maatschappelijke evenementen. Tijdens de corona periode is 
de schouwburg met de financiële hulp van meer dan 2200 Velsenaren ook professioneel 
filmtheater geworden. Dit alles maken we mogelijk met een klein team van 12 vaste 
medewerkers, aangevuld met oproepkrachten en vrijwilligers in de horeca & publieksservice. 
 
Wat bieden we jou? 

- Een goed salaris conform de CAO Nederlandse Podia 
- Dienstverband voor 4 dagen per week 
- Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 
- Een uitdagende baan in een inspirerende werkomgeving en een collegiaal team 
- Omdat het een kleine organisatie is werk je samen met alle collega’s in een informele 

sfeer  
- Geen 9 -17 uur dienstverband 
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: toegang tot film- en 

theatervoorstellingen  
 
Wat ga je doen? 
De medewerker Online marketing en communicatie is mede verantwoordelijk voor de 
zelfstandige uitvoering van het marketing- en/of publiciteitsbeleid, met een sterke nadruk op 
online marketing en communicatie.  

 Je bent medeverantwoordelijk voor onze voorstellingspromotie van zowel film als 
theater 

 Je bedenkt en ontwikkelt samen met jouw collega’s promotiecampagnes, zowel 
online als offline en voert deze uit 

 Je creëert content in tekst, beeld en video voor onze website, sociale media, 
nieuwsbrieven, service mails, brochures en andere uitingen 

 Je hebt een vlotte pen  



 Je bent goed thuis in online marketing en werkt graag met nieuwe, online- en 
sociale media 

 Je houdt onze socials bij, zet advertentiecampagnes op via de sociale media en 
maakt analyses van het bereik 

 Je bereikt de doelgroep online en breidt deze uit met behulp van jouw kennis van 
SEO/SEA en Google Analytics 

 
Wie ben jij? 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding in de richting van 
communicatie en marketing) 

 Een creatief denker 

 Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, en 
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

 Actuele kennis van en ervaring met sociale media is noodzakelijk 

 Je hebt kennis van Google Analytics, SEO, SEA/Google Adwords  

 Goede beheersing van Photoshop 

 Handig met video-montage software is een pré  

 Je hebt affiniteit met film en theater 
 

Reageren 
Ben jij die online marketeer die het publieksbereik graag ziet groeien? Mail dan je sollicitatie 
voorzien van je motivatie en CV naar vacature@stadsschouwburgvelsen.nl. Graag alleen 
reageren als je aan de functie-eisen voldoet. 
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Karen Thijssen of Manon Koers via 
0255-546148. 
 
De sluitingsdatum voor deze vacature is open. Bij binnenkomst van geschikte sollicitaties 
zullen wij, gezien de urgentie van deze vacature, de procedure al starten. 
 
 

 

mailto:vacature@stadsschouwburgvelsen.nl

