vacature
communicatiemedewerker

13 uur per week
open tot 20 december 2017

vacature
communicatiemedewerker M/V
(13 uur, verdeeld over een weekdag en een weekenddag)
Garage Rotterdam zoekt per 1 februari 2018 een
communicatiemedewerker. De communicatiemedewerker is
verantwoordelijk voor alle communicatie en publiciteit van
Garage Rotterdam.
Inhoud functie en functie-eisen:
- bereiken en enthousiasmeren van kunstliefhebbers, met een
creatieve aanpak, en zo de toeloop naar tentoonstellingen en
activiteiten door laten groeien
- redigeren van tentoonstellingsteksten in samenwerking met
curator
- ontwikkelen, plannen en uitvoeren van de communicatieactiviteiten
- posten op social media, nieuwsbrieven schrijven, website en
digitale catalogus beheren
- pro-actief pers benaderen, persberichten schrijven, onder
houden en werven van perscotacten
- ontvangen en begeleiden van bezoekers
- aansturen van externen (vormgevers, tekstschrijver, vertaler,
drukker)
- bovenstaande taken uitvoeren binnen het vastgestelde budget
- nauw samenwerken met de curator, productiemedewerker en
zakelijk manager
- verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting
De werkdagen tijden zijn op woensdag of donderdag van
10.00-17.30 en één weekend dag van 12.00 -17.30 uur.
De communicatiemedewerker die wij zoeken woont in
Rotterdam of omgeving.
De communicatiemedewerker:
- heeft minimaal een hbo-opleiding
- heeft minimaal twee jaar relevante werkervaring in de
culturele sector
- kan zeer goed organiseren, werkt zelfstandig en is pro-actief
- heeft ervaring met social media en het ontwikkelen van
communicatiemiddelen
- heeft ervaring met het benaderen van pers
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is
klantgericht
- heeft affiniteit met hedendaagse beeldende kunst
- is creatief en inventief met het werven van doelgroepen
- spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Engels goed in woord
en geschrift.
Het hebben van een netwerk (van pers en culturele instellingen)
is een pre.

Wij bieden:
Garage Rotterdam biedt een
dynamische baan voor 13 uur per
week met veel ruimte voor
ontwikkeling van talenten. Een
boeiende werkplek in een prachtig
gebouw en een gevarieerd
programma en netwerk van
partners.
We bieden een jaarcontract dat
bij goed functioneren kan worden
verlengd. Het salaris bedraagt,
afhankelijk van opleiding en
ervaring tussen de €2300,- en
2565,- bij een volledige werkweek
van 40 uur, inclusief 8%
vakantietoeslag en pensioencompensatie.
Het stimuleren van diversiteit in
brede zin is belangrijk voor
Garage Rotterdam. We streven naar
een evenwichtig samengesteld
personeelsbestand.
Meer informatie over Garage
Rotterdam vind je op
www.garagerotterdam.nl
Stuur je sollicitatie met CV uiterlijk
20 december naar
vacature@garagerotterdam.nl. Voor
vragen over deze vacature kunt u
per mail contact opnemen met
Karen Mertens::
karen.mertens@garagerotterdam.nl

Stichting Garage Rotterdam
Karen Mertens
karen.mertens@garagerotterdam.nl
010 737 08 75

