
Vacature: Publiciteitsmedewerker (0.4 fte)

Dadodans | Gaia Gonnelli is per direct op zoek naar een
enthousiaste en ervaren publiciteitsmedewerker(f/m/x)

Met Dadodans creëert choreograaf Gaia Gonnelli prikkelende dansvoorstellingen voor jonge
kinderen (2 t/m 8 jaar) en hun ouders/begeleiders. De dansprojecten van Dadodans worden
zowel in kleine zalen van theaters als op scholen, en in binnen- en buitenland vertoont; ze
worden geprezen om hun vindingrijkheid, speelse aanpak en het serieus nemen van de
doelgroep. In de afgelopen jaren is Dadodans uitgegroeid tot een kwaliteitsmerk binnen de
dans voor deze jonge doelgroep. De komende jaren wordt Dadodans voor het eerst
meerjarig ondersteund door zowel AFK als FPK. Dat geeft de stichting nadrukkelijk de
mogelijkheid om met een klein team van parttimers haar vleugels verder uit te slaan in 2021-
2024.

Wat houdt de functie in:
- Marketingcampagne ontwikkelen en uitvoeren rondom voorstellingen en workshops
- Opstellen van teksten voor nieuwsbrief, website, drukwerk en online media
- Website redactie
- Opbouwen en onderhouden van contacten met diverse relaties, zoals pers en

theaters
- Social media campagnes opzetten
- Werken aan zichtbaarheid en naamsbekendheid Dadodans
- Bijdrage leveren aan marketing- en communicatiebeleid
- Aansturen en coördineren van drukwerk, ontwerpers, fotografen en videoregistraties

Jouw profiel:
- je wordt enthousiast van het meedenken over de communicatiestrategie van Dadodans
- Je hebt aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie in de culturele sector
- Je hebt affiniteit met dans en muziek
- Je hebt kennis van de doelgroep: kinderen van 2-8 jaar en hun ouders/begeleiders
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt kennis en ervaring met Mailchimp, Wordpress, social media (kennis van

Canva/Photoshop en InDesign is een pré)
- Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam (en omstreken)
- Je bent gemiddeld 16 uur per week beschikbaar.Flexibel inzetbaar: voor premières

zijn er drukke periodes en de zomer is een rustige periode
- Je beheerst de Nederlandse en Engels taal goed

Wij bieden:
Een leuke functie in een jong bedrijf met flexibele werkuren. De functie is goed te combineren met
een andere parttime baan. De aanstelling is in eerste instantie op zzp basis met uitzicht op
dienstverband binnen de CAO Toneel en Dans.

Geïnteresseerd? Stuur vóór 28 oktober een motivatiebrief + CV naar Lisa Wolsink via
zakelijk@dadodans.nl. Wil je meer weten over wat Dadodans allemaal doet? Kijk dan op
www.dadodans.nl of stel je vraag via info@dadodans.nl.
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