Vacature PR-en Communicatiemedewerker Muziekmakerij
Bij muziekschool De Muziekmakerij in Arnhem hebben wekelijks vele honderden leerlingen les
van meer dan 30 docenten. Deze vereniging van zelfstandige muziekdocenten, voortgekomen
uit de verzelfstandiging van de stedelijke muziekschool, is hoofdzakelijk gevestigd in het
prachtige cultuurgebouw Rozet.
De Muziekmakerij en de leuke dingen die bij ons gebeuren zijn te weinig zichtbaar in Arnhem.
Aangezien wij een vereniging van zelfstandige docenten zijn is eenieder druk met zijn of haar
lespraktijk bezig, maar brengen wij te weinig van onze activiteiten naar buiten, onder de
aandacht van de Arnhemse burger en medemens.
Dat moet anders! Daarom zijn wij per direct op zoek naar een

Medewerker PR-en Communicatie
(bezoldigd, freelance, ca. 6 uur/maand)
De PR-kracht voert zelfstandig het PR- en communicatiebeleid van de vereniging uit. Hij of zij
versterkt en promoot de positie en de reputatie van De Muziekmakerij binnen Rozet en in
Arnhem.
Het takenpakket omvat:
•
•
•
•

Het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie en de publiciteitsplanning.
Redactionele werkzaamheden als het schrijven, redigeren en distribueren van
persberichten, nieuwsbrief, teksten voor print, websites en social media.
Het onderhouden en uitbreiden van perscontacten.
Het (laten) produceren van drukwerk en het coördineren van de verspreiding daarvan.

Jouw profiel:
•

•
•
•

Je hebt ervaring met en een duidelijke visie op PR en communicatie of bent bereid om je
op dat gebied bij te laten scholen. Hier ligt ook een mogelijkheid tot persoonlijke
ontwikkeling.
Je hebt grote affiniteit met De Muziekmakerij, de amateurmuziek en de hedendaagse
cultuur in Arnhem.
Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Je bent creatief, proactief en werkt zelfstandig en gestructureerd.

Wij bieden:
Een leuke, zelfstandige mini-baan, waarbij je je eigen vaardigheden op gebied van PR en
communicatie verder kan ontwikkelen of voluit kan inzetten. Indien wenselijk bieden we je de
mogelijkheid om een training of cursus te volgen om jezelf hierin verder te bekwamen. Er zit een
regelmatig urendeel in deze functie van 6 uur/maand en afhankelijk van de actuele projecten
komen daar extra uren bij. We bieden hiervoor een uurtarief tussen 30,- en 40,- euro excl. btw,
afhankelijk van je ervaring.
Heb je interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met onze secretaris Joep Everts of
stuur jouw sollicitatie liefst per omgaande maar in ieder geval uiterlijk 30 november 2018 naar
demuziekmakerij@gmail.com.

