
 
 

 

VACATURE: Marketingmedewerker Popcentrale 

Popcentrale, hét muzikantencentrum van Dordrecht en omstreken, is per direct op zoek naar 

een freelance marketingmedewerker voor 16 uur in de week. 

De functie 

Als marketingmedewerker Popcentrale werk je aan het online en offline in beeld brengen van 

ons bedrijf en onze producten. Je maakt gebruik van de meest actuele middelen en zorgt 

ervoor dat veel mensen ons weten te vinden. Je inventariseert behoeftes, zet campagnes uit 

en wordt hierin ondersteund door collega’s, vrijwilligers en waar nodig voor deelopdrachten 

externe marketingbureaus.  

De werkplek 

Popcentrale, gevestigd in de kelder van het Energiehuis in Dordrecht, is hét 

muzikantencentrum van Dordrecht en omstreken. Ons primaire doel is het ondersteunen van 

lokaal muzikaal talent. Popcentrale is een dynamische en energieke werkplek, waar een 

informele omgang en passie voor muziek centraal staat. Als marketingmedewerker werk je 

soms vanaf kantoor, soms vanuit huis, of soms vanaf locatie, zoals met je laarzen in de 

blubber op een festival. 

De vraag 

In onze ogen heeft een goede marketingmedewerker: 

• Een relevante HBO opleiding en/of werkervaring, dit is een pré, maar geen must 

• Vaardigheden in het bedenken, opzetten en uitvoeren van online marketing- en 

advertentiecampagnes 

• Vaardigheden in het opstellen en in de praktijk brengen van marketingplannen 

• Kennis om de resultaten van marketingcampagnes te monitoren en analyseren 

• Vaardigheden in het bedenken en bewaken van de marketingstrategie van 

Popcentrale, waaronder het optimaliseren van de huisstijl en de tone of voice van 

onze merken en producten 

• Vaardigheden in het vertalen van de bedrijfsstrategie naar een content strategie 

• Kennis van de meest relevante kanalen ten behoeve van de content strategie en 

kennis hoe deze te gebruiken 

• Up to date kennis van de laatste ontwikkelingen op gebied van media en muziek 

• Kennis van CMS systemen 

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Een zelfstandige werkhouding 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

  



 
 

 

De prijs 

Wat krijg je er voor terug? 

• Een freelance overeenkomst of dienstverband bij Stichting Cultuureducatie met een 

beloning conform CAO Kunsteducatie. 

• Een inspirerende werkomgeving 

• Een groot netwerk binnen het lokale en landelijke popnetwerk 

Ben jij wie wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk een CV + motivatiebrief naar pz@sce.nu. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature? Nee, dank u. Vragen over deze functie? Neem 

contact op met Geert Teekens: geert@popcentrale.nl / 088-888 5350. 
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