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Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn grandeur aan de programmering van nationale, internationale en veelal
exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van
popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze. Al 130 jaar lang vinden jaarlijks
400.000 bezoekers hun weg naar het beroemdste theater van Nederland in hartje Amsterdam.
Voor de afdeling Marketing & Sales zijn we op zoek naar een creatieve en energieke:

PR marketeer
(ca. 60-80%)
Wat ga je doen?
 Je levert een belangrijke bijdrage aan de ticketverkoop door free publicity te genereren voor
voorstellingen, natuurlijk door persevenementen en -berichten, maar ook door buiten de gebaande
paden te denken en te handelen;
 Je initieert en ontplooit daarnaast PR activiteiten om Carré te positioneren als hét theater van
Nederland;
 Je bent verantwoordelijk voor alle teksten voor de afdeling Marketing & Sales, dit zijn zowel
redactionele als commerciële teksten. Sommige teksten schrijf je helemaal zelf, vaak redigeer je
aangeleverde teksten – in beide gevallen bewaak je onze tone of voice;
 Je onderhoudt zeer goede relaties met producenten, redacteuren, online media, influencers, en
realiseert samenwerkingen t.b.v. ticketverkoop;
 Je bent aanspreekpunt en adviseur voor de publiciteit van andere afdelingen, zoals zakelijke markt,
fondsenwerving, directie, programmering;
 Natuurlijk zorg je voor een up-to date persbestand, actueel nieuws op de website en goed
geïnformeerde in- en externe stakeholders.
Je bent
 Een steengoede tekstschrijver
 Creatief, organisatorisch sterk, stressbestendig
 Goed op de hoogte van ontwikkelingen op het vlak van PR, media en het theatervak en hebt een visie
op het veranderende medialandschap
 Een selfstarter en netwerker
Wat staat er op je CV?
Je hebt stevige ervaring opgedaan in PR, communicatie en/of marketing bij een bureau of in de
entertainmentindustrie, zoals theater, tv, film of festivals.
Wij bieden jou
 Een veelzijdige functie in een dynamisch werkveld
 Veel flexibiliteit
 Een marktconform salaris passend in de culturele sector
 8% vakantietoeslag en 27 vakantiedagen op jaarbasis
Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor vragen
over de functie kun je contact opnemen met Eva Strien (Marketing Manager) via 020-5249423.

