
 

De Lieve Vrouw zoekt per direct een 

(online) marketeer 
24 - 32 uur per week 

 

 

Ben jij een enthousiaste, online marketeer die de geheimen van onder meer SEO en Google 

Analytics kent? Draai jij je hand niet om voor het opzetten en uitwerken van nieuwe plannen en 

ideeën? En ben je ook nog eens een gezellige collega? Dan hebben we jou nodig! 

 

Wegens vertrek van onze huidige collega zoeken wij voor het team publiciteit en marketing jou: een 

gedreven professional met liefde voor vlakkevloer theater en arthousefilm. Je takenpakket is divers en 

je werkt nauw samen met het hoofd van de afdeling en onze programmeurs. Tevens coördineer je, net 

als onze medewerker publiciteit en marketing/online redacteur verschillende projecten en een aantal 

PR-vrijwilligers.  

 

Wat ga je doen?  

• Je bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en uitvoeren van ons marketing- en 

publiciteitsbeleid en ons sponsorplan. 

• Je houdt je bezig met CRM, GA en andere programma’s om de effectiviteit van je werk te meten, te 

verbeteren en de conversie te vergroten. 

• Je hebt ideeën om de positie van De Lieve Vrouw te verstevigen bij huidige en nieuwe 

publiekssegmenten. Je volgt vaktrends en stort je vol overgave op het ontwikkelen en uitvoeren van 

nieuwe marketing- en communicatieplannen en campagnes. 

• Je schrijft graag en goed voor online en offline producties.  

• Je beheert en ontwikkelt onze socials en werkt de contentkalender bij.  

• Ook onderhoud je verschillende netwerken met lokale- en regionale media, theatergezelschappen, 

impresariaten, filmdistributeurs en andere samenwerkingspartners.  

 

Wat vragen we van jou? 

• HBO werk- en denkniveau en een voor deze functie relevante opleiding. 

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren 

van marketing- en communicatieplannen. 

• Gedegen kennis van SEO, Google Analytics, Facebook en Instagram-adpromotie, marktonderzoek, 

ticketverkoop- en e-news gegevens. 

• Je hebt oog voor sterke visuele en tekstuele concepten en voldoende vormgevings-skills om 

content te creëren met Photoshop en Indesign. Uiteraard heb je ook uitstekende mondelinge en 

schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

• Een positief kritische instelling op service- en kwaliteit. 

• Je bent flexibel en indien nodig buiten kantooruren aanwezig voor bijvoorbeeld een voorstelling. 

• Je bewaakt deadlines, stelt prioriteiten, blijft scherp en laat je niet snel van de wijs brengen. 

• Je woont in keistad Amersfoort of de nabije omgeving.  

 

Nog even praktisch: 

Het betreft een aanstelling voor een jaar. Het salaris is conform schaal 6 CAO Nederlandse Podia 

minimaal € 2.274,20 tot maximaal Є 3.193,03 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. 

De eerste gesprekken zijn in de week van 12 juli. De tweede gesprekken in de week van 19 juli. Het 

arbeidsvoorwaardengesprek is vrijdag 23 juli. Een casus/opdracht kan onderdeel uitmaken van de 

procedure. 

 



Overtuigd? Solliciteer snel! 

Zin om onze collega te worden? Stuur je motivatiebrief en CV vóór maandag 5 juli naar Miriam 

Lokhorst via personeelszaken@lievevrouw.nl. Wil je eerst nog meer weten over de inhoud van de  

functie? Neem dan contract op met Friederike Weisner, directeur-bestuurder telefoon: 06-51887028  

 

De Lieve Vrouw 

De Lieve Vrouw is hét theater en filmhuis in Amersfoort. Met onze eigenzinnige voorstellingen willen we 

inspireren, uitdagen of een ander perspectief geven. Zeer binnenkort hopen we weer ruim 100.000 

bezoekers per jaar welkom te heten in onze zalen en in het café. Maar onze ambities reiken ook 

richting kunst, educatie en maatschappij voor Amersfoort en de regio.  
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