
 

VACATURE  
Medewerker marketing & communicatie Oortwolk 
 
Wie zijn wij? 
Oortwolk is een nieuw Eindhovens jeugdtheatergezelschap dat in 2021 opgericht is door 
artistiek leider Suzanne van der Horst, theatermaker, schrijver en actrice.  
Oortwolk maakt onbevangen en levendig jeugdtheater voor álle kinderen. (En de volwassenen 
om hen heen.) En kiept onze binnenwereld naar buiten, om samen al die emoties eens goed te 
bekijken. Hoe mooi of hoe lelijk ook, alles mag gezien worden, want het hoort er allemaal bij. 
De voorstellingen van Oortwolk gaan over figuren die zich een route door al hun emoties heen 
worstelen en telkens weer in absurde, maar voor het jonge publiek, toch zo herkenbare 
situaties belanden. Geestig, filosofisch en poëtisch theater over alles dat zich vanbinnen 
afspeelt.  
Momenteel is Oortwolk met haar eerste twee voorstellingen Behoorlijk boos (6+) en De 
Wildernis (8+) aan het toeren in heel Nederland. Oortwolk speelt haar voorstellingen op 
scholen, in theaters en op festivals. 
 
Wij zoeken een: 
Medewerker marketing & communicatie 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een ondernemende medewerker marketing en communicatie 
die onze bekendheid helpt groeien en Oortwolk stevig op de (Brabantse) kaart zet.  
 
Wat ga je doen? 
We zijn een kleine organisatie die enorm in ontwikkeling is. Deze functie is dan ook in nauw 
overleg met de artistiek en zakelijk leider flexibel vorm te geven. Wat in elk geval tot je 
werkzaamheden behoort is:  

- Ontwikkelen en uitvoeren van de publiciteit- en marketingplannen voor de voorstellingen en 
andere activiteiten van Oortwolk. Je houdt hierbij rekening met het bereiken van de 
strategische doelstellingen. 

- Opzetten en uitvoeren van een social media strategie. 
- Verzorgen van nieuwsbrieven, persberichten en ander tekstmateriaal. 
- Vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid; zowel in de pers, het lokale netwerk van 

samenwerkingspartners, scholen en bezoekers. 
- Zorgen voor ontwikkeling van de website en beheer (CMS). 
- Begeleiding vormgeving drukwerk en huisstijl. 

 
We zoeken iemand die:  

- Beschikt over een vlotte pen en kan schakelen tussen de juiste ’tone of voice’ voor 
verschillende uitingen. 

- Relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie in de podiumkunsten. 
- Affiniteit met jeugdtheater heeft. 
- Zelfstandig en in teamverband kan werken volgens een planning met de juiste prioriteiten.  
- Aantoonbare ervaring heeft met e-marketing, content managementsystemen en het gebruik 

van social media. Het is een pré als je basisvaardigheden hebt in foto- en videobewerking. 
- Proactief mee kan denken over het vergroten van het publieksbereik en het betrekken van 

onze partners. 
 



 

 
 

- Uiteraard beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing 
van de Nederlandse taal. 

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie binnen een jonge, groeiende organisatie. Je ontvangt een ZZP 
vergoeding gebaseerd op CAO Toneel en Dans. De begroting biedt ruimte voor gemiddeld 12 
uur per maand.  
 
Solliciteren? 
Mail je cv en begeleidende mail uiterlijk 15 januari naar gitte@theateroortwolk.nl. Gesprekken 
vinden plaats in de 3e en 4e week van januari. Vragen kun je mailen naar 
info@theateroortwolk.nl. Meer info over ons gezelschap vind je op www.theateroortwolk.nl.   
 


