Projectmedewerker I 32 uur per week | per 9 januari 2023
Projectmedewerker gezocht
Ben jij een energiek organisatietalent, klantgericht en met gevoel voor marketing?
Ten behoeve van de organisatie van ARTZUID 2023 zijn we op zoek naar een enthousiaste
projectmedewerker. Je ondersteunt de directeur en bent verantwoordelijk voor de contacten met
donateurs, vrijwilligers, bezoekers, scholen en klanten. Je wilt je inzetten voor meer
naamsbekendheid van ARTZUID en de online promotie van alle activiteiten.
Wie zijn wij?
ARTZUID organiseert al 15 jaar de Amsterdam Sculptuur Biënnale in Amsterdam Zuid, dé buiten
beeldententoonstelling van Nederland. In 2023 (mei-september) vindt de 8ste editie plaats. De
organisatie bestaat uit een klein gedreven team en 100 enthousiaste buurtvrijwilligers. We zijn
gevestigd op de Churchill-laan in Amsterdam. Ook draaien we jaarlijks een educatief programma
bestaande uit workshops, rondleidingen en cursussen en zijn we uitgever van Beeldenmagazine.
Wat ga jij doen?
- telefonisch eerste aanspreekpunt van kantoor
- administratie en correspondentie met donateurs, vrijwilligers, bezoekers, scholen en klanten
- agendabeheer, organisatie werkoverleg, planning activiteiten
- verzending webshopbestellingen
- uitbreiding van aantal donateurs
- inzetten communicatiemiddelen om onze doelgroepen te bereiken, onder meer via de sociale
media, nieuwsbrief, website/SEO, free-publicity en partnerships.
Wat neem je mee?
- HBO(+) werk- denkniveau.
- Je hebt affiniteit met kunst en educatie.
- Je bent een organisatietalent, houdt overzicht en bent stressbestendig.
- Je bent klantgericht, positief en oplossingsgericht.
- Je ziet snel wat er moet gebeuren, werkt zelfstandig en nauwgezet.
- Je bent sociaal, communiceert makkelijk en vindt het fijn om in een klein team te werken.
- Goede beheersing van MS Office, WordPress, MailPoet, Instagram en Facebook.
- Je hebt ervaring met Google Analytics, SEO/SEA, online campagnes. Photoshop, Indesign en
Premiere is een pré.
- Je bent vloeiend in Nederlands en Engels in woord en geschrift.
Per wanneer?
Je bent met ingang van 9 januari 2023 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. Salaris max.
€ 2.400 bruto voltijds afhankelijk van ervaring.
Interesse?
Stuur uiterlijk 23 oktober een motivatiebrief en CV naar directie@artzuid.nl o.v.v. sollicitatie
projectmedewerker. De gesprekken staan gepland op 26 en 27 oktober.

