Iduna is hét poppodium van Drachten en omstreken waar je terecht kan voor de beste concerten,
festivals en toffe evenementen. Iduna beschikt over een grote zaal met een capaciteit van 600
personen, een kleine zaal met café met een capaciteit van 150 personen en oefenruimtes. We bieden
een gevarieerde en spraakmakende programmering in eigen huis én op diverse locaties in
Smallingerland. Daarnaast zijn we een broedplaats voor creativiteit en nieuwe goede ideeën.
Poppodium Iduna maakt als zelfstandige stichting onderdeel uit van M.O.S. Om ons team te
versterken zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste

Medewerker Marketing en Communicatie
met hart voor muziek en popcultuur
18 uur per week

In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle marketing- en communicatie-activiteiten richting
bezoekers en partners, online en offline en draag je (mede)zorg voor ons imago.
Dit ben jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het online en offline promoten van onze concerten via onze verschillende
communicatiekanalen en het uitbouwen daarvan
Je zorgt voor een groei van het aantal bezoekers per activiteit
Het maken van pakkende en creatieve content is voor jou geen enkel probleem
Door data-analyse en creativiteit blijf je scherp en kom je tot nieuwe inzichten en
betere resultaten
Je ontwikkelt een marketing- en publiciteitsplan
Je onderhoudt contacten met relevante media en boekers en werkt samen met andere
(culturele) partners in Drachten en de regio
Je bent nauw betrokken bij het ontwikkelen en opzetten van festivals,
evenementen en bijzondere projecten
Je hebt aantoonbare kennis van social media, schrikt niet van ticketing en
CMS-systemen (Stager) en bij voorkeur kennis van het Adobe-pakket
Je beschikt over een relevant Hbo-diploma met werkervaring in het culturele veld

Iduna biedt jou:
•
Een team enthousiaste en gedreven collega’s
•
Een werkomgeving gericht op vernieuwen en ontwikkelen
•
Toegang tot onze concerten en evenementen
•
Salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal 7
•
In eerste instantie een functie voor een jaar
Enthousiast? Laat ons dan – op een manier die bij jou past - zien waarom jíj onze nieuwe collega moet
worden! Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij Mariska Tuinier, Zakelijk
Leider. Zij is bereikbaar via mariska@iduna.nl, het is ook mogelijk om in de mail te vragen of Mariska
je belt.
Je reactie en CV kun je t/m 30 augustus 2021 mailen naar vacature@mosweb.nl onder vermelding
van: vacature 'medewerker Marketing en Communicatie'.
De gesprekken vinden op donderdagochtend 9 september 2021 plaats.

