
 
 
 
 
GEZOCHT: all-round marketing- en communicatiemedewerker 
 
Slagwerk Den Haag is trendsetting op gebied van inventief en divers geluid. De SDH-slagwerkers ontwikkelen in interactie met 
collega-makers, technologie, tijd en plaats een geluidsbeleving die in elke denkbare omgeving verrast; van eigentijds klassiek 
tot dance en urban. Daarbij worden het traditionele instrumentenarsenaal, maar ook versterkte paardenkaken, digitale sensoren 
en turning tables, bespeeld.  
Slagwerk Den Haag kom je tegen in o.a. het Holland Festival, Haus der Berliner Festspiele, online, op Lowlands, in 
sloppenwijken in Caïro, en als onderdeel van de NITE-beweging. SDH verzorgt gemiddeld 150 concerten/voorstellingen per 
jaar en bereikt daarmee ruim 50.000 bezoekers. 
 
Primaire werkzaamheden 

• het ontwikkelen en realiseren van marketing- en communicatiebeleid voor onze projecten 
• content-creatie voor social media en website 
• het onderhouden van perscontacten, schrijven van teksten voor persberichten etc. 
• uitbouwen fanbase 

 
Wij zoeken 

• een gedreven, inventieve geest; pro-actief, iemand die kansen ziet en pakt, en in oplossingen denkt 
• met visie, oog voor strategie én een hands-on mentaliteit 
• een uitstekend schrijver die met zeer diverse doelgroepen kan communiceren (taalvaardigheid: Nederlands/Engels)  
• je werkt accuraat en zelfstandig, hebt een flexibele werkhouding en bent stressbestendig  
• hebt affiniteit met kunst en cultuur, en met het programma van Slagwerk Den Haag 

 
Wij bieden 

• een dynamische werkomgeving in het hart van de Nederlands-Europese podiumkunst  
• een ambitieuze, gevarieerde concert-performance-agenda  
• samenwerking met een gedreven, flexibel werkend team waarbinnen je zelfstandig werkt 
• projectaanstelling van een jaar (gem. 20u p/wk, freelance/zzp-basis) met mogelijkheid tot verlenging 

 
Diversiteit 
Slagwerk Den Haag onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat 
die onze diversiteit versterkt. 
 
Inlichtingen/solliciteren 
Sollicitaties voorzien van een motivatie, cv en een half A4-tje met ideeën over een online-marketing strategie voor Slagwerk 
Den Haag, kunnen worden gestuurd aan info@slagwerkdenhaag.nl o.v.v. vacature marketeer. We streven naar een aanstelling 
per direct. 
Voor meer informatie contacteer Liesbeth Kok (zakelijk directeur) via liesbeth@slagwerkdenhaag.nl of 06.2526 9594. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


