
 

 
 

 
PLEIN THEATER is het podium van de wereld om ons heen, een ruimte met een eigenzinnig en divers 
programma voor iedereen. Wij presenteren voorstellingen aan kinderen, jongeren en een volwassen 
publiek en zijn naast een presenterend podium ook een theater met een internationale oriëntatie en 
een producerend en samenwerkend theater. Wij staan open voor het maatschappelijke, gaan met een 
onderzoekende blik het experiment aan en zijn verbonden met de dynamiek van de wereld. 
 
Ons theaterhuis opereert onder het concept van een plein, een niet- conditionele ruimte binnen een 
afgebakend terrein. Een plein weerspiegelt de ziel van een gemeenschap en heeft een dagelijkse 
dynamiek, met onverwachte en ingeplande activiteiten. 
Ons theater bestaat uit een podium, een nieuw productiehuis en een eetlokaal.   
 
Wij zijn per direct op zoek naar een:  
 

Medewerker Pr en Marketing   ( 0,6 fte)  
 
Wij zoeken een nieuwe medewerker Pr en Marketing die het communicatiebeleid en de publiciteit van 
onze organisatie organiseert en uitvoert. We zoeken een ondernemende en extroverte medewerker 
met een interesse en ervaring in een internationaal werkveld of achtergrond hierin. Een persoon die 
verbinding heeft of wil maken met stadsdeel Amsterdam Oost en zich vanuit eigen interesse in allerlei 
culturele velden begeeft. 
 
Ben jij die nieuwsgierige en enthousiaste persoon? En heb je zin om ons theater een nieuwe wending 
te geven?  
 
Je opereert met je eigen taken in een team van 5 mensen en dit is wat we jou zien doen: 
 

o Het maken van een pr en marketingplan dat past bij ons nieuwe beleid en de programma’s die 
daarbij horen; 

o Uitbouwen en onderhouden van relevante PR-relaties met media- en samenwerkingspartners;  
o Verkennen van nieuw geïnteresseerd publiek voor onze programmering en producties;  
o Schrijven van communicatieteksten bij je plan zoals e-mailings, social mediaberichten, 

persberichten e.d; 
o Samen bedenken en uitwerken van pr aantrekkelijke presentaties in het eetlokaal.  
o Samen met de productieleider je pr-budgetten strategisch inzetten en bijhouden van 

budgetten;  
o Voor de voortgang hebben we nodig dat je campagnes optimaliseert en analyseert, offline en 

online 
o Analyseren van data om inzicht te verkrijgen in onze bezoekers. 

 
Wat ook leuk is aan de functie:  
 

o Begeleiding van de theatermakers op het gebied van communicatie, pr en publiciteit. 



o In samenwerking met de directeur en programmeur ontwikkelen van de marketing en 
communicatiestrategieën. 

o De wijkfunctie van ons theater benutten door middel van participatie van bewoners en 
bezoekers bij events.  

o Beeldredactie in samenwerking met ontwerpers, filmmakers en fotografen. En het begeleiden 
van ontwerp- en drukwerk 

 
 
Functie-eisen  
 

o Wij verwachten van jou dat je een wereldse visie hebt en enkele ervaring met PR en 
communicatie, met een aantoonbaar portfolio. Bij voorkeur ongeveer 2 jaar relevante 
aantoonbare werkervaring, maar creatieve & ambitieuze starters zijn ook welkom. 

 
 
Daarnaast is het fijn als je: 

o Een opleiding hebt afgerond op het gebied van pr, marketing of communicatiedesign, bij 
voorkeur HBO. 

o Goede sociale eigenschappen bezit en graag functioneert in een klein team. 
o Een brede functie-opvatting en een hands on mentaliteit hebt. 
o Passie en affiniteit hebt met de performing arts sector. 
o Organisatorische kwaliteiten bezit en in staat bent zelfstandig te werken. 
o Uitstekende schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels bezit en eventueel 

andere talen als Spaans. 
o Een nauwkeurige werker bent met passende computervaardigheden. 
o Ondernemend, praktisch en creatief bent ingesteld. 

 
Onze ideale kandidaat heeft: 

o Ervaring met content marketing en hoe je de verschillende doelgroepen bereikt en raakt. 
o Ervaring met Google Analytics, SEO, SEA, online- en social campagnes en goede analytische 

vaardigheden.  
o Je schrijft originele teksten en denkt breed na over wat er allemaal in ontwikkeling is. 
o Geen 9-17 mentaliteit en vindt het leuk om met grote regelmaat in de avonden bij de 

programma’s aanwezig te zijn.  
o Kennis van het Amsterdamse culturele veld en blijft graag op de hoogte van nieuwe 

initiatieven en ontwikkelingen in de markt. 
o Kleine video of fotobewerking is een fijne extra.  

 
Wij bieden:  

o Een functie op basis van 0,6 fte (24 uur) basis van een 36-urige werkweek in een dynamische 
culturele organisatie, met veel verschillende makers, projecten, presentaties en 
voorstellingen. 

o Salarishoogte en contractduur afhankelijk van opleiding en ervaring.  
o Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 
o Een interessante en uitdagende baan op bijzondere dynamische omgeving in upcoming 

Amsterdam Oost. 
 
 
Interesse? 
Stuur ons 24 mei een mail met motivatiebrief, cv en portfolio o.v.v sollicitatie PR en marketing naar 
berith@plein-theater.nl  


