
Vacature Marketing & Communicatiemedewerker Third Space

Wi zin per direct op zoek naar een ervaren en veelzidige marketing en communicatiemedewerker voor circa 3 dagen in de 
week (0,6 fte).    

Third Space is opgericht door Lotte van den Berg met het doel samen met anderen te onderzoeken hoe we ons als mens 
tot elkaar en onze omgeving verhouden. Met onze projecten wordt tid en ruimte gecreëerd om actuele thema’s en 
dilemma’s op een patroondoorbrekende wize te bespreken en te ervaren. Thema’s die we behandelen zin onder anderen 
de relatie tussen mens en natuur, de verhouding tussen de mens en zin eigen sterven en de (ongelikwaardige) relatie 
tussen mensen onderling.  

Artists facilitating dialogue
De organisatie is gedreven vanuit de mogelikheden die kunst biedt om anders over de wereld om ons heen na te denken. 
Een organisatie die geëngageerd is en daarom niet uitsluitend in het kunstenveld opereert, maar ook daarbuiten, zoals in 
het sociaal-maatschappelike domein, de wetenschap, politiek, educatie en soms zelfs het bedrifsleven. 

We bevinden ons aan de vooravond van het uitdenken van een toekomstvisie die voortvloeit uit de richting waarin we ons al
aan het bewegen zin. Vind ji het interessant hierover mee te denken? Onderdeel te zin van dit proces en dit te vertalen 
naar een communicatiestrategie? Kan je tegelikertid dat wat er ligt oppakken en prioriteiten stellen? Heb je afniteit met 
flosofsche en sociaalmaatschappelike vraagstukken? Kan je dingen simpel maken die soms complex zin, zonder ze te 
bagatelliseren? Sta je stevig in je schoenen? En ben je behalve strategisch, ook gewoon heel hands-on?     
  
Taken

- Maken en coördineren van alle communicatie uitingen voor zowel het publiek als het professionele veld, zoals 
programmeurs, coproducenten, zalen, etc. 

- Schriven communicatieplannen per project ook t.b.v. subsidie- en fondsaanvragen
- Beheren, bepalen en bihouden marketingbudget
- Actief pers benaderen en netwerk onderhouden
- Verantwoordelik voor het up to date houden van pers en publieksdatabase
- Actief publiek werven voor verschillende projecten
- Onderhouden sociale mediakanalen en websites 
- Verantwoordelik voor archivering publicaties, verslaglegging en documentatie in beeld en tekst van verschillende 

projecten t.b.v. impactmeting en communicatiedoeleinden.

Competenties
- HBO denkniveau en aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar)
- Aantoonbare vlotte pen, uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal
- Kennis werking sociale media 
- Creativiteit en inventiviteit bi vinden en benaderen van publiek zowel binnen als buiten het culturele veld
- Kan goed verbanden leggen
- Teamspirit, maar kan ook uitstekend zelfstandig werken 
- Ervaring met het beheren en bewaken van budgetten
- Proactieve houding
- Uitstekende sociale vaardigheden en in staat om te gaan met mensen uit verschillende maatschappelike lagen 

en/of met uiteenlopende culturele achtergronden. 
- Kan goed samenwerken met belangrike externe partien in een internationaal speelveld.  
- Zorgvuldig, georganiseerd en kan goed plannen

Honorarium / salaris: in overleg



Ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór dinsdag 2 april met een cv en motivatiebrief. Voor meer informatie zie: 
www.thirdspace.nl & www.buildingconversation.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Lotte van den Berg (artistiek 
directeur) of Anne Douqué (zakelik directeur). Per mail: info@thirdspace.nl of telefonisch 06 19634421 (Anne) en 06 
48490094 (Lotte).  
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