
 
 
 
 
Zoekt medewerker Publiciteit & Marketing (8 uur per week) 
 
De Noorderlingen leidt jonge mensen op en is een theaterhuis dat voorstellingen 
maakt. We bieden talenten tussen de 12 en 21 jaar een meerjarig les- en 
trainingsprogramma. Uit de meest getalenteerde jongeren stellen we de Productiegroep 
samen. Deze groep werkt, onder regie van inspirerende makers, een jaar lang als ons 
gezelschap, dat voorstellingen maakt en speelt in het theater, op festivals of locatie. Dan 
zijn ze klaar om ons huis te verlaten en te starten aan een van de landelijke 
theaterscholen. De theater-, film- en televisiewereld kent inmiddels een groot aantal 
Noorderlingen.   

Werkzaamheden:  
Jij bent de afdeling publiciteit! Je laat je inspireren door onze spelers, de makers en het 
team. We organiseren onze activiteiten met een kleine vaste kern (techniek/productie, 
marketing, office, zakelijk) aangestuurd door de artistiek directeur.  
 

• Je verzorgt de wekelijkse updates via website en socials.  
• Je maakt on- en offline uitingen om publiek te bereiken voor onze voorstellingen 

en activiteiten. 
• Je verzint en zet wervingscampagnes uit voor potentiele Noorderlingen. 
• Je schrijft nieuwsbrieven en persberichten.  

Wie ben jij: 
• Je hebt hart voor theater en jongeren. 
• Je bent flexibel en ondernemend. 
• Je weet input en ideeën te vertalen in tekst en beeld.  
• Samenwerken gaat je goed af.  
• Je kent de trends van marketing en social media. 
• Je hebt ervaring met content managementsystemen (WordPress). 
• Bij voorkeur woon je in (de directe omgeving van) Groningen.  

We bieden: een werkplek waar geen dag hetzelfde is. Een aanstelling of ZZP-
overeenkomst per mei 2020 uitgaande van 0,2 fte op basis van bruto fulltime € 2.400 ex 
8% vt.  
 
Heb jij er zin in? Herken jij jezelf in bovenstaande? Sollicitaties voorzien van een 
motivatie en cv kunnen tot en met 16 maart 2020, o.v.v. Vacature Medewerker 
Publiciteit, worden gestuurd aan Stichting De Noorderlingen, via 
nicolette@denoorderlingen.nl. De gesprekken vinden plaats op 24 maart.       
 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail Lotte Lohrengel (artistiek directeur) via 
lotte@denoorderlingen.nl.  Of kijk op www.denoorderlingen.nl  

 

MOI! 

 

http://www.denoorderlingen.nl/

