
 

 

Zwolse theaters zoekt marketeer voor 36 uur per week  

Heb jij een voorliefde voor theater, cabaret, musicals, klassiek en meer?  
Dan zoeken we jou!  

Zwolse theaters: Theater de Spiegel en Schouwburg Odeon. Twee theaters, vier zalen, een 
hele brede programmering, restaurant KEES en Café Foyé. Een omgeving waar vernieuwing, 
creativiteit en service hoog in het vaandel staan. Met daarbij ook zeer divers publiek. We 
zoeken een marketeer die het juiste publiek vindt bij onze voorstellingen. Het boeien, 
betrekken en binden van nieuw en bestaand publiek, dat wordt jouw uitdaging! 

Jij zorgt voor een optimale promotie van Zwolse theaters en draagt bij aan onze missie om 
het plein van de stad te worden. Je bent een allround marketeer, maar met jouw kennis en 
ervaring heb jij extra aandacht voor de online kanalen en til jij onze online 
marketingstrategie naar een hoger niveau. Je hebt een heldere visie op online marketing, 
maar weet je ook dat de juiste combinatie met offline middelen leidt tot synergie. Met als 
doel een zo hoog mogelijk kaartverkoopresultaat en tevreden gasten en partners. Je komt te 
werken in een open en betrokken team, waar veel ruimte is voor initiatief en creativiteit. 

Jouw verantwoordelijkheden  

 Je ontwikkelt, coördineert en implementeert zowel cross-mediale corporate campagnes als 
campagnes voor voorstellingen 

 Je creëert content voor de verschillende kanalen  

 Je schakelt met allerlei externe bureaus: van briefen van vormgevers tot beoordelen 
behaalde online advertising resultaten 

 Je rapporteert en analyseert resultaten van campagnes en stuurt campagnes bij 

 Je bent sparringpartner en adviseert je collega marketeers op basis van jouw ervaring 
en expertise 

 
Jouw profiel  
Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je bent 
gedreven en laveert gemakkelijk tussen verschillende belangen in een dynamische 
omgeving. 
 

 Resultaatgericht en analytisch: in staat om KPI's op te stellen, online data te analyseren en 
resultaten te rapporteren, op bereik en financieel resultaat  

 Besluitvaardig en oplossingsgericht, zodat processen soepel verlopen  
 Zelfstandig, werkt vanuit een proactieve houding  
 Teamplayer, sterk in samenwerken en netwerken 



 

 Uitgebreide ervaring met webanalytics, SEO, online advertising, e-mailmarketing en 
marketing automation 

 Up-to-date kennis van sociale media en je weet hoe je deze strategisch en campagnematig 
kunt inzetten 

 Communicatief vaardig, vlotte pen 

Wat bieden wij jou? 
Een geweldig leuke baan met een salaris conform de CAO Nederlandse podia. Deze functie is 
ingeschaald in schaal 6, afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring.  

Interesse? 
Interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan voor 30 september 2021 een e-mail met je 
CV en motivatiebrief naar Zwolse theaters, t.a.v. Kim Gerrits, P&O, 
sollicitatie@zwolsetheaters.nl. Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met 
Lysette Dijk-Hartman, Manager marketing en ticketing via 038-4277407. 

 

 


