Vacature

Content
Marketeer
Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk, vierdaags
cultuurfestival in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000
bezoeken over vier dagen en een programma van meer dan
130 acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse
festivals in zijn soort. Het zwaartepunt van de programmering
ligt op muziek in alle genres. Daarnaast zijn er voorstellingen
op het gebied van dans, theater, mode, film, literatuur,
kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is een zomerse
cultuurcocktail van formaat die Venlo op de kaart zet. Al sinds
1977. Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Wie ben jij?
Kritisch, sociaal en creatief! Jij bent niet voor
één gat te vangen en weet wat er speelt op
het gebied van content. Even snel een postje
inplannen daar doe je niet aan en je weet
hoe je verschillende doelgroepen aanspreekt
via uiteenlopende kanalen. Je helpt mee
om het festival bij een breder publiek op de
kaart te zetten én om mensen laagdrempelig
in aanraking te laten komen met een breed
cultureel programma. Door jouw creatieve kijk
op content inspireer je de mensen waar je mee
samenwerkt en weet je onze doelgroepen te
enthousiasmeren en verrassen.
Jouw taken en werkzaamheden
• Het kiezen van de juiste marketing- en
communicatiekanalen
• Opstellen van een contentplanning
• Het opstellen en bewaken van de social
mediastrategie
• Als projectmanager ervoor zorgen dat de
content op tijd klaar is voor publicatie. Je
werkt samen met diverse teamleden die
verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en
inplannen van de content.
Jouw profiel
• Je bent sociaal, creatief, stressbestendig en
kritisch
• Je bent niet bang voor een uitdaging
• Je bent een echte teamspeler want succes
boek je samen
• Je hebt een hart voor cultuur en festivals
• Je bent bereid om tijdens de productie- en
festivaldagen aanwezig te zijn op het festival

Wat bieden wij?
• Je maakt als content marketeer deel uit van
het creatieve hart van het festival
• Een inspirerende vrijwilligersomgeving met
ervaring die goed staat op je cv
• Elk jaar een onvergetelijk festival, met
daarnaast verschillende leuke feestjes
• De functie is onbezoldigd. Zomerparkfeest is
een unieke organisatie die volledig draait op
de inzet van vrijwilligers.
Selectie en reageren
Naast diversiteit in het aanbod van
Zomerparkfeest streven we naar een zo divers
mogelijke samenstelling van onze teams. Wij zijn
ervan overtuigd dat diversiteit, de creativiteit en
innovatie stimuleert. Bij Zomerparkfeest is plek
voor iedereen.
Interesse? Stuur dan voor 16 december 2022 je
motivatie en cv naar cc@zomerparkfeest.nl o.v.v.
vacature Content Marketeer.

