
JUNIOR
MARKETING & COMMUNICATIE

 

THEATER EN FILMHUIS DAKOTA IN DEN HAAG 

ZOEKT PER 1 DECEMBER EEN JUNIOR MARKETING 

& COMMUNICATIE (3 DAGEN P.W.)
 

Word je blij van dans, muziek, theater, kunst of film 

en wil je net als wij ook zoveel mogelijk mensen met 

elkaar en met theater en filmhuis Dakota in contact 

brengen? Wij maken graag kennis met je! 

Je hebt een MBO of HBO afgeronde opleiding 

marketing, communicatie of sales. Samen met  

je senior collega ga je aan de slag en zet je alle 

Dakota activiteiten in de spotlights. 

DAKOTA ZKT.
PER

1 DEC
3

DAGEN

P/W

WAT IS JOUW TAKENPAKKET
  

–  Je voert online/offline marketing activiteiten uit voor ons  

programma en de verhuur 

–  Je schrijf makkelijk creatieve teksten (website, nieuwsbrief, 

social media, persberichten, flyer)  

–  Je houdt actief de Dakota socials kanalen bij (Instagram,  

Facebook, TikTok, YouTube etc.)

WIJ BIEDEN
  

–  Jaarcontract voor een driedaagse werkweek (19 uur), met  

uitzicht op verlenging

–  Marktconform salaris volgens de CAO Nederlandse Podia  

(€ 2.063,90 bruto bij een volledig dienstverband)

–  Creatieve, actieve baan waar je gelukkig van wordt, in het  

hart van ons diverse team

–  Gratis toegang tot onze voorstellingen, films & activiteiten

Dakota ‘Ook van Jou’ / Het Dakota team is net zo divers als het publiek dat we verwelkomen bij al onze programma’s. Herken je je in de vacature? 

Laat van je horen! Bekijk ook de volledige vacaturetekst op www.theaterdakota.nl

JA, IK WIL 

REAGEREN

Word jij onze nieuwe collega? Neem contact met ons op! 

–   Stuur ons je CV & een motivatie-brief t.a.v. Sara Vesseur,  

sollicitatie@theaterdakota.nl

–  Of stel jezelf voor in een filmpje (circa 2 minuten) en stuur dit 

samen met je CV t.a.v. sollicitatie@theaterdakota.nl 

In het filmpje stel je je zelf voor, vertel je waarom werken als 

marketeer bij Dakota jou aantrekt, en natuurlijk waar je goed  

in bent!

Hoe gaat het verder?

–  Is er een klik dan nodigen we je uit voor een 20 minuten gesprek 

–  Daarna gaan we met een paar kandidaten verder naar een 1e 

en een 2e gesprek

Wil je liever eerst meer informatie over deze baan? 

Mail je vraag t.a.v. Sara Vesseur (Programmaleider)  

sara@theaterdakota.nl

https://www.theaterdakota.nl/2021/11/08/vacature-junior-marketeer-3-d-per-week/
mailto:sollicitatie%40theaterdakota.nl?subject=

