
	  

 

 

VACATURE 

WAT WE DOEN (WWD) maakt projecten rondom verschillende maatschappelijke thema's en 
dilemma’s: de rechtspraak, privacy, vluchtelingen, fake news. Onderdeel van die projecten is 
altijd een theatervoorstelling, maar daarnaast zoekt WWD naar andere vormen om de 
onderwerpen te delen met verschillende publieksgroepen. 

WAT WE DOEN zoekt naar verbinding met een breed publiek en met mensen, niet-culturele 
organisaties en bedrijven die inhoudelijk bij de projecten passen. Het is een organisatie met de 
ogen naar de samenleving gericht en wil dat de komende jaren steeds meer doorvoeren in alle 
aspecten van het werk (onderwerpen, manier van produceren en financieren).  

WAT WE DOEN is een kleine, flexibele organisatie in 2017 gestart door regisseur Floris van 
Delft. De kern bestaat uit de artistiek directeur/regisseur, de zakelijk directeur, de pr- & 
communicatiespecialist, de zakelijk producent en de redacteur/onderzoeker. Deze vijf vormen 
samen 'de redactie', die inhoudelijk en zakelijk de lijnen uitzet en uitvoert. Het team wordt voor 
elk project aangevuld met freelance krachten.  

WAT WE DOEN zoekt per half juli een veelzijdig en hands on 

PR- & COMMUNICATIESPECIALIST  

20 - 24 uur  
per week 

Taken en verantwoordelijkheden 
De pr- & communicatiespecialist is verantwoordelijk voor de positionering van WAT WE DOEN 
en de voorstellingsmarketing. Via de diverse communicatiekanalen als de sociale media, 
nieuwsbrief, persberichten, website en beeldmateriaal vindt hij/zij publiek voor de diverse 
projecten. De werkzaamheden zijn divers en bestaan onder meer uit: 
 
 Bedenken en uitzetten van communicatiestrategie WAT WE DOEN en voor diverse projecten -
 Schrijven nieuwsbrieven en het bijhouden van de website en social media -
 Persbenadering en contacten onderhouden met pers -
 Contacten met theaters, partners en communicatiebureau Het Echte Werk voor publiciteit en -

het ontwikkelen van publiciteitscampagnes 
 Drukwerk begeleiding -
 Opzet en beheer database -
 Het bedenken en opzetten van spraakmakende marketingacties  -
 Aansturen freelance projectpubliciteitsmedewerkers  -
 Bewaken van marketingbegroting -

 
Wie wij zoeken 
 een oplossings- en toekomstgerichte marketeer die gek is op nieuwe media, maar ook de -
kracht ziet van traditionele media 

 een verhalenverteller die praktisch is ingesteld en het leuk vindt om zelf de handen uit de -
mouwen te steken 

 een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken -



	  

 een bouwer, die graag op zoek gaat naar nieuwe wegen om publiek te vinden en om -
verbinding aan te gaan met niet-culturele partners 

 een ervaren cultuur marketeer (minimaal 4 jaar ervaring) met een groot netwerk en een brede -
interesse en actuele kennis van het vak. 

 
Wat wij bieden 
 een salaris conform CAO Theater. -
 een functie voor 20 - 24 uur per week en een aanstelling voor 1 jaar die bij wederzijds -

enthousiasme wordt verlengd 
 een plek in de kern van een ambitieuze, groeiende organisatie waar ruimte is voor initiatief en -

ideeën. 
 
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan vóór 20 juni naar info@watwedoen.nl. Heb je 
vragen n.a.v. deze vacature dan kun je contact opnemen met Hiskia Linnenkamp  
via hiskia@watwedoen.nl of 06-50122105 
 
Gesprekken vinden plaats in de week van 25 juni en 2 juli.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


