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Musis & Stadstheater Arnhem is het huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem. 
Concertzaal en theater. Met bijna 3000 stoelen, verdeeld over vier zalen, zijn we aanjager van cultuur in Arnhem  

en omgeving. Jaarlijks stappen circa 175.000 gasten bij ons over de drempel. Per jaar vinden er ruim 450 
concerten, voorstellingen en evenementen plaats op de twee locaties. We bieden klassiek én pop, daarnaast is 
Musis hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten, vergaderingen en productpresentaties. In het Stadstheater 

programmeren we theater, dans en cabaret en familievoorstellingen. Het theater sluit in het najaar van 2023 voor 
een omvangrijke renovatie. De komende jaren programmeren we daarom in Musis en op andere locaties in de stad. 

 
Wij zijn op zoek naar  

 

Junior content marketeer  
 

voor 36 uur per week  

 
Als junior content marketeer ben je de spin in het web van de afdeling marketing. Je beheert en creëert 
content voor onze (social) mediakanalen. Met je creatieve blik zoek je naar invalshoeken om onze bestaande 
en nieuwe doelgroepen te bereiken. 
 
 
Wat ga je doen?  
Je assisteert bij het schrijven, redigeren, plannen, produceren en verspreiden van alle publiciteitsuitingen. Je 
denkt mee, stelt campagnes op en voert deze uit. Ook bedenk en ontwikkel je content (foto’s, video’s, 
artikelen), passend binnen het merk Musis & Stadstheater en plaats je deze op de diverse mediakanalen.  
Je speelt in op de actualiteit en volgt en signaleert trends op content marketing en social media. Het 
samenstellen van de content kalender en het meedenken over social mediastrategieën, hoort ook bij je 
takenpakket. Zoals ook het onderhouden van contacten met ontwerp- en reclamebureaus, verspreiders en 
andere leveranciers. 
 
 
Wat vragen wij?  
Een afgeronde functiegerelateerde opleiding op mbo of hbo niveau. Ook beschik je over kennis op gebied van 
online campagnes en/of online marketing. Je bent goed in het schrijven van teksten en weet deze aan de 
doelgroep aan te passen. Dat je creatief bent, spreekt voor zich. Het is een pré als je ervaring hebt met 
InDesign/Photoshop en met het maken en editen van foto’s en korte video’s.  
 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een boeiende en afwisselende functie in een levendige omgeving. Je krijgt een aanstelling voor 
een jaar, met de intentie om daarna de samenwerking voort te zetten. Het salaris is conform de cao 
Nederlandse Podia (schaal 4).  
 
 

Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar:  
vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van de functie waarop je solliciteert. 

Vragen over de vacature kun via bovengenoemd mailadres aan ons stellen. 
 
 

 

Het is onze overtuiging dat een divers team inspireert en bijdraagt aan de rijkdom van kunst en cultuur, voor en achter de schermen. 
Medewerkers met verschillende achtergronden, denkwijzen, kwaliteiten en inzichten vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zo halen wij 

het beste in elkaar naar boven en verbinden wij ons met de stad, haar inwoners en omgeving. 
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