
 

De Krakeling is al veertig jaar het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart 

van Amsterdam. In De Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met 

theater. Bijna dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 

jaar. Voorstellingen in alle disciplines van zowel de top van het jeugdtheater als de nieuwe 

jeugdtheatertalenten. 

Wij werken vanuit de overtuiging dat je van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, blijer en 

wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling voorstellingen die de verbeelding prikkelen, het 

inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling van een eigen mening stimuleren. De Krakeling is er 

voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. 

Het Krakeling Festival 

De Krakeling bestaat dit jaar veertig jaar en organiseert van 4 tot en met 14 oktober 2018 een 

internationaal jeugdtheaterfestival op verschillende plekken in Amsterdam met Theater De Krakeling 

als festivalhart. 

Zo spoedig mogelijk zoekt De Krakeling voor het festival een: 

 

Marketingmedewerker (m/v) 

gemiddeld 12 uur per week, tijdelijke aanstelling tot en met oktober 2018 

 

De functie 

Je draagt zorg voor de marketing en publiciteit van het festival en onze activiteiten in de aanloop naar 

het festival. Je ondersteunt bij het drukwerk waarmee het festivalprogramma naar het publiek 

gebracht wordt en zorgt d.m.v. free publicity in de online en offline media voor optimale zichtbaarheid 

van onze programma’s bij specifieke doelgroepen. Je werkt zelfstandig, stelt en bewaakt deadlines en 

werkt onder de verantwoording van de afdeling Marketing & Communicatie. 

 

Jouw profiel 

Je hebt uitstekende kennis van (online) marketing en communicatie en de dynamiek van sociale 

media en weet hoe je de inhoud van het festival het beste naar voren kunt brengen. Je bent in staat 

om specifieke doelgroepen op verschillende manieren te bereiken. Je bent goed thuis in de 

(jeugd)theatersector, hebt een relevant netwerk en bent op de hoogte van (online) magazines en 

blogs. 



Taken 

 Social media redactie. 

 Bedenken en uitvoeren van publiciteitsacties voor het festival / voorstellingen. 

 Contact met gezelschappen en impresariaten over de voorstellingen. 

 Schrijven van artikelen, persberichten, nieuwsbrieven en mailings. 

 Meewerken aan het festivalprogramma (tekst- en beeldredactie). 

 Het (mede)ontwikkelen van een marketingplan voor het festival. 

 

Wij vragen 

 Een hbo+ opleiding op het gebied van marketing & communicatie. 

 Minimaal drie jaar relevante werkervaring in de theatersector. 

 Een flexibele, zelfstandige, creatieve, stressbestendige houding, je houdt van aanpakken. 

 Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 

 Ervaring en affiniteit met social media. 

 Beschikbaarheid gehele periode (ook zomerperiode). Verdeling uren in overleg met 

marketingafdeling. 

 

Wij bieden 

 De kans om te werken voor het theater voor de jeugd in Amsterdam. 

 Een interessante en informele werkomgeving waarin je kennis maakt met alle aspecten van 

marketing en communicatie binnen de jeugdtheaterbranche. 

 Mogelijkheid tot bezoeken van veel verschillende jeugd- en jongerenvoorstellingen. 

 Opdrachtovereenkomst voor zzp of tijdelijk contract schaal 5 (CAO Nederlandse podia). 

 

Vacature en contactinformatie 

We ontvangen graag je schriftelijke reactie met motivatiebrief en cv, vóór vrijdag 18 mei 2018 

via ludmilla@krakeling.nl ter attentie van Ludmilla van der Kroon. De eerste gesprekken vinden plaats 

op vrijdag 25 mei 2018. 
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