
 
ZID Theater – werkervaringsplek PR & Communicatie 
 

ZID Community Art & Performance Center  

ZID is een culturele organisatie die kunst, cultuur en samenleving verbindt door creatief talent in te zetten als 
motor voor positieve verandering in de wijk en in de buurt. ZID Theater is gevestigd in de Kolenkitbuurt van 
Amsterdam West. De initiatiefnemers, verenigd in een stichting, positioneren zichzelf als ZID-Community Art & 
Performance center. ZID maakt eigen theaterproducties, organiseert het internationale festival ExploreZ en 
voert diverse projecten uit. Zo worden ook stedelijke, landelijke en  internationale projecten gerealiseerd 
waarbij Amsterdam als creatieve thuisplek functioneert. Meer informatie is te vinden op www.zidtheater.nl  

 
ZID Theater zoekt per direct  
Een PR & Communicatie talent voor ondersteuning bij de uitvoering van het artistieke beleid van ZID Theater. 
De functie is een werkervaringsplek, met kans op een opdracht vanaf januari 2018.  
 
Functie inhoud 

- Meewerken aan de publiciteit van projecten van ZID Theater; 
- Meewerken aan het initiëren en uitvoeren van acties die de promotie van de ZID Theater bevorderen; 
- Website, nieuwsbrief en social media up to date houden; 
- Social media actief inzetten; 
- Deelnemen aan de promotieactiviteiten van ZID, zoals op evenementen staan; 
- Ondersteunen bij het tot stand komen van publicaties. 

 
Functie eisen 

- Leergierig en geïnteresseerd in PR en marketing; 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling. Goede beheersing van het 

Engels. 
- Kennis van -  of leergierig naar -  Mailchimp, Wordpress en andere marketingtools/digitale 

programma’s.  
- Affiniteit met de kunst- en cultuursector, wijkgericht werken en community theater in het bijzonder; 
- Zelfstandig en flexibel kunnen werken;  
- Goed kunnen communiceren zowel mondeling als schriftelijk; 
- Een teamspeler.  
- Net afgestudeerd, minimaal HBO opleiding. 
- Woonachtig in Amsterdam of omgeving 

 
Wat zoeken wij 
Enthousiaste, beginnende PR medewerker die  zo snel mogelijk beschikbaar is, voor minimaal twee dag(delen) 
per week tot en met december 2017. Jij wil graag met PR aan de slag en,  flexibel en wil graag leren. 
Gemotiveerd om te werken in de creatieve sector en in podiumkunsten en sociaal maatschappelijk domein in 
het bijzonder. Een (stage) vergoeding voor periode  september – december.  
 
Bij het succesvol afronden van de werkervaringsplek, bieden wij je graag regelmatig professionele opdrachten 
van af januari. Onder andere voor het internationale festival dat ZID in oktober 2018 organiseren. 
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Wat bieden wij? 
Een leerrijke omgeving waar je ervaring in het werkveld kan opbouwen. Een creatieve, dynamische en 
uitdagende sfeer. Stage/vrijwilligersvergoeding. ZID Theater werkt al meer dan 10 jaar met 
stagiairs/vrijwilligers en heeft zich ontwikkeld als een interessante werkervaringsplek. 
  
Contact- en vacature informatie 
Reacties, een korte motivatiebrief en CV per e-mail naar: zakelijk@zidtheater.nl, t.n.v. Malou Lintmeijer 
Meer informatie? Bel 020-4888449 
Voor verdere informatie zie: www.zidtheater.nl 
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