
VACATURE 
MEDEWERKER PR / COMMUNICATIE & MARKETING
VEGHEL (24 UUR)

Via doelgerichte kanalen en verfrissende content verspreid jij onze passie voor kunst & cultuur en neem jij onze doelgroe-
pen mee in de activiteiten van Phoenix Cultuur.    

Jouw rol
Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie jaarplanning, waarin de promotie 
van ons cursusaanbod en onze vele activiteiten en evenementen centraal staan. Samen bewaak je deze planning en volg 
je de acties die hieruit voortkomen op. Je klimt graag in de digitale pen en maakt pakkende content voor bijvoorbeeld 
persberichten en de in- en externe nieuwsbrieven. Dit doe je ook voor de websites van Phoenix Cultuur, CHV Academy 
en Pop&Co Bandcoaching. Met je collega monitor je de websiteprestaties en maak je concrete plannen om deze verder 
te optimaliseren op vindbaarheid en conversies. Samen sturen jullie je (externe) collega aan die zorgdraagt voor de social 
media strategie, content en promotiecampagnes. In jouw rol beheer je ook de online ticketing voor onze theater- en dans-
voorstellingen.

Neem jij het stokje over van onze vertrekkende collega?! Samen met 2 collega’s (waarvan 1 extern) vorm jij het PR/Com-
municatie & Marketing-team. 

Jouw profiel:
• Je hebt minimaal een hbo-opleiding gericht op de functie.
• De rol vraagt om de nodige kennis en vaardigheid, je brengt dus ervaring mee in PR en (marketing)communicatie (> 5          
   jaar).
• Fijne, leesbare en pakkende teksten die onze doelgroepen weten te ‘raken’, schud jij zo uit je mouw. Content maken is 
jouw ding.
• Je houdt het overzicht in je werk en weet dit goed te prioriteren. 

Wij bieden je: 
• een parttime functie binnen een team van ervaren en enthousiaste collega’s, op een fantastische werklocatie: de Noord-
kade in Veghel.
• een jaarcontract met uitzicht op verlenging voor (on)bepaalde tijd.
• een salaris in schaal 8 en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Kunsteducatie, waaronder 30 vakantiedagen bij een vol-
tijd dienstverband en een eindejaarsuitkering van 5%.
• een ontwikkelbudget van € 250 per kalenderjaar.
• flexibele werktijden en -dagen, waaronder gedeeltelijk thuiswerken. Jij en je collega stemmen dit samen af.

Phoenix Cultuur
Phoenix Cultuur verbindt via kunst en cultuur. Via vele samenwerkingen en door inzet van professioneel kunstonderwijs 
laten wij iedereen deelnemen en hun creativiteit en talent ontdekken en ontwikkelen. Onze kunstprofessionals geven 
kunstlessen in beeldende kunst, muziek, dans en theater in de gemeente Meierijstad. Naast lessen in de vrije tijd worden 
ook kunstlessen gegeven in het basis- en voortgezet onderwijs; CHV Academy, Circle of Talent. Persoonlijke groei, ruimte 
en geluk staan centraal. Voor onze cursisten en zeker ook voor onze ruim 100 (kunst)professionals die de passie voor 
kunst en cultuur delen. Phoenix Cultuur is een platte organisatie, waar eigen ideeën, ontwikkeling en vernieuwing worden 
gestimuleerd. Iedereen is eigenaar en gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het succes van Phoenix Cultuur. Zie onze 
website: https://phoenixcultuur.nl/.

Binnen de coöperatie Stichting Cultuurfabriek Noordkade maken & mixen we met onze collega-organisaties De Compag-
nie, Cultuur Haven Veghel en Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade.
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Enthousiast? Wij kijken uit naar je sollicitatie!
Stuur je CV en motivatie vóór 7 april 2023 naar vacature@phoenixcultuur.nl.  
Hier kun je ook terecht met vragen over de sollicitatieprocedure. Wil je meer weten over de functie? 
Collega Karin vertelt je er graag meer over. Je bereikt haar via karin.vandekerkhof@phoenixcultuur.nl.   
De kennismakingsgesprekken plannen we in de week van 10 april.

Inclusief maakt creatief! Wij geloven in de kracht van diversiteit. JIJ versterkt onze creativiteit. Dus voel je 
uitgenodigd om aan te sluiten!  

Wij werken niet met recruiters samen voor de invulling van onze vacatures.


