Wij zoeken een Marketing Medewerker
Ben jij een marktgerichte denker? Lijkt jou het een uitdaging om nog meer te werken aan de
naamsbekendheid van de activiteiten van ARTZUID en het Beeldenmagazine? Kortom, ben jij een
echte brandbuilder? Weet je alles over SEO strategie en online-marketingcampagnes? Ben je creatief
en visueel ingesteld? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die ons team twee dagen
per week wilt komen versterken! Jouw rol is het werken aan de marketing- en
communicatieactiviteiten van ARTZUID en het Beeldenmagazine.
Wie zijn wij?
ARTZUID organiseert al bijna 15 jaar de Amsterdam Sculptuur Biënnale in Amsterdam Zuid, dé buiten
beeldententoonstelling van Nederland. In 2023 vindt de 8ste editie plaats. De organisatie bestaat uit
een klein gedreven team en 100 enthousiaste buurtvrijwilligers. Artzuid heeft naast de
beeldententoonstelling een uitgebreid educatief programma in de vorm van creatieve workshops,
kunsthistorische wandelingen, cursussen en is uitgever van het Beeldenmagazine.
Wat ga jij doen?
- Je zet verschillende communicatiemiddelen in om onze doelgroep te bereiken. Doormiddel van
free-publicity, partnerships en online marketing.
- Je maakt een strategie voor een sociale mediacampagne gericht op zichtbaarheid en verhoging van
deelname aan onze activiteiten en je voert deze uit.
- Het optimaliseren van de SEO strategie en het uitwerken van Google Analytics data.
Wat neem je mee?
- Je hebt een afgeronde HBO opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring.
- Je hebt affiniteit met kunst en educatie.
- Je bent creatief en visueel ingesteld.
- Je kan een boodschap klantgericht, kort en bondig overbrengen in het Nederlands en Engels.
- Je hebt ervaring met het gebruik van verschillende sociale mediakanalen.
- Je kunt foto’s en filmpjes maken/bewerken en kunt goed overweg met Adobe programma’s,
Wordpress en Mailpoet.
- Je bent een teamplayer maar kan ook goed zelfstandig werken, energiek, spontaan, georganiseerd
en hebt goede communicatievaardigheden.
Per wanneer?
De aanvangsdatum is per direct voor 16 uur per week. De vergoeding is op basis van ervaring. Het
soort dienstverband is bespreekbaar.
Interesse?
Dan kijken wij uit naar je bondige motivatiebrief en CV. Deze kan tot 26 september per mail worden
verzonden naar communicatie@artzuid.nl ter attentie van Sarah Depeweg.
Voor meer informatie over de vacature kun je uitsluitend contact opnemen per mail.

