
Als Medewerker Communicatie en Evenementen 
ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het Communicatie- en Evenementenplan.  
Je weet met de juiste tone of voice en met 
beperkte middelen een maximaal resultaat  
te bereiken. Daarnaast ben je redactioneel sterk. 
Je werkt in een klein team en bent net als  
de overige medewerkers het visitiekaartje  
van voordekunst. Je rapporteert direct aan  
de Directeur. 

Functie-inhoud: 
•	 	je	voert	on-	en	offline	campagnes	uit	in	nauwe	

samenwerking met de vormgevers waarmee 
voordekunst werkt;

•  je bedenkt in overleg met de Business Develo-
per en Content Manager concrete acties  
om nieuwe publieksgroepen te bereiken  
en (blijvend) te verbinden aan voordekunst;

•  je bent goed op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van social 

media en voert een actief social media beleid;
•  je geeft uitvoering aan het Communicatie-  

en Evenementenplan 2015 en je bent mede 
verantwoordelijk voor het opstellen van het 
plan voor 2016;

•  je bent het eerste aanspreekpunt op evene-
menten van voordekunst;

•  je analyseert eerdere activiteiten en doet 
verbetervoorstellen; 

•  je geeft met regelmaat presentaties en 
workshops over voordekunst.

Functie-eisen: 
•   HBO/WO werk- en denkniveau;
•  je vindt het leuk om te schrijven en bent 

nieuwsgierig;
•  je beschikt over uitstekende communicatieve 

en organisatorische vaardigheden;
•	 	je	hebt	een	flexibele,	klantgerichte	instelling	

en bent stressbestendig;
•  je hebt aantoonbare ervaring met verschillende 

Stichting voordekunst is een jonge organisatie. 
Sinds de lancering op 4 november 2010 heeft 
voordekunst een behoorlijke groei doorge-
maakt. Crowdfunding is niet meer weg  
te denken als f inancieringsinstrument  
en voordekunst is in Nederland marktleider 
als het gaat over crowdfunding voor kunst-  
en creatieve projecten. De komende jaren wil 
voordekunst zich verder positioneren als 
intermediair tussen de kunst en het publiek. 
De belangrijkste doelstellingen van de stich-
ting zijn het stimuleren van het ondernemer-
schap bij kunstenaars en kunstinstellingen en 
het vergroten van het maatschappelijk 

draagvlak voor kunst en cultuur. Eind 2014 is 
het Businessplan 2015 – 2018 opgesteld met 
hierin duidelijke doelstellingen voor de 
komende jaren. 

Voordekunst wil zich de komende jaren struc-
tureler en meer zichtbaar positioneren. 
Actieve aanwezigheid op social media, het 
produceren van blogs,  nieuwsbrieven, 
campagnes en het organiseren van evenene-
menten spelen hierin een belangrijke rol.  
Om dit alles in goede banen te leiden zoekt 
voordekunst een: 

Medewerker Communicatie en  
Evenementen (fulltime / 40 uur) 

zoekt



social	media,	en	programma’s	als	Wordpress,	
Mailchimp,	Hootsuite	en	Google	Analytics;

•  idealiter ben je in (de omgeving van) Amster-
dam woonachtig;

•  je bent bereid om in de weekenden en 
avonden te werken.

Kerncompetenties: 
•  Redactioneel;
• Samenwerking;
• Plannen en organiseren;
• Creativiteit;
• Presenteren.

Salariëring: 
Afhankelijk van ervaring tussen € 1.800 en  
€ 2.300 bruto op basis van fulltime aanstelling 
(40 uur).

Aanvang:
Zo	spoedig	mogelijk,	in	onderling	overleg

Interesse?
Voor meer informatie kun je je per mail wenden 
tot	 Roy	 Cremers,	 Directeur	 van	 Stichting	 
voordekunst,	via	roy@voordekunst.nl. 
Je kunt je CV en motivatie voor 13 februari 
aanstaande mailen naar vacature@voordekunst.nl 
onder vermelding van Sollicitatie Medewerker 
Communicatie en Evenementen. De eerste (korte) 
sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 
woensdag 18 en donderdagochtend 19 februari.  

Stichting voordekunst hanteert de Code Culturele 
Diversiteit. Aan bovenstaande tekst kunnen geen 
rechten worden ontleend. Acquisitie naar aanlei-
ding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


