
 

 
 

 
Vacature medewerker PR 

Gemiddeld 10 uren per week  
 
 
Dat Bolwerck 
De bijzondere ambiance – een rijksmonument uit 1549 met een grote stadstuin omsloten door de 
historische stadsmuur en stadspoorttoren – was aanleiding om aan Dat Bolwerck een publieke en 
culturele bestemming te geven, waarbij optimale toegankelijkheid het uitgangspunt is. Het gebouw 
en de kunst zijn voor iedereen. Dit heeft geresulteerd in een transhistorische setting met 
hedendaagse kunst, eigentijdse muziek en verdieping. De programmatische diversiteit in combinatie 
met de toegankelijkheid is de kracht van Dat Bolwerck: incidentele initiatieven die inspelen op wat er 
leeft in de stad naast langlopende programma’s, laagdrempelig en grondig, lokaal geworteld en met 
landelijke uitstraling. We willen de komende jaren de organisatie verder ontwikkelen en 
professionaliseren. Je maakt als PR-medewerker deel uit van het kernteam en legt verantwoording af 
aan de directie. 
 

De medewerker PR  
• schrijft een diversiteit aan publiciteitsteksten en nieuwsbrieven en doet alle nodige (online) 

tekstredactie voor interne en externe communicatie op aangeven van directie en artistieke 
leiding. 

• werkt volgens het PR-plan en onderneemt lokaal en (inter)nationaal gerichte activiteiten om het 
relevante publiek te bereiken en binnen te halen. 

• zorgt voor de zichtbaarheid van de programmering in alle relevante regionale en (inter)nationale 
tentoonstellingsladders en andere free publicity, onderhoudt deze contacten proactief en 
zelfstandig en zoekt nieuwe relevante kanalen op. 

• bedenkt en creëert interessante content voor social media, in lijn met de meest effectieve laatste 
online marketinginzichten. 

• stuurt vrijwilligers van Dat Bolwerck aan die ondersteunende werkzaamheden kunnen verlenen 
bij de taken van de medewerker PR en marketing 

• weet op relevante wijze een vertaalslag te maken van de inhoud van de exposities, de 
randprogrammering en de visie van Dat Bolwerck, naar marketingdoelen zoals verkoop van 
tickets, groeien van de achterban en de verhuur van de ruimtes van Dat Bolwerck. 

• medeverantwoordelijk voor de kaartverkoop indien deze in eigen beheer is. 

• bouwt in samenwerking met de artistiek leider relaties op met pers en recensenten en draagt 
zorg voor de aanwezigheid van de juiste media op openingen.  

• schrijft teksten en onderhoudt de teksten en het beeldmateriaal op de website en op de pagina 
het Ticketkantoor.  

• heeft een verbindende rol en is aanwezig bij belangrijke momenten zoals openingen en andere 
relevante evenementen van Dat Bolwerck. 

• is één van de ambassadeurs van Dat Bolwerck. 

• kennis van en gevoel voor grafisch vormgeving is een pré. 
 



Wat je nodig hebt 
• sterke communicatieve vaardigheden 

• hbo-werk- en -denkniveau 

• uitstekende taalkundige vaardigheden en uitblinker in schrijven van originele en prikkelende 
teksten 

• ervaring met het werken in CMS-systemen 

• ervaring met nieuwsbrief systemen (bij voorkeur Mailchimp) 

• gevoel voor ontwerp en basisvaardigheden in bewerken afbeeldingen in een relevant systeem 
(met bestaande templates) 

• creatief, met doorzettingsvermogen en goede planning skills 

• flexibel en hulpvaardig 

• hands-on 

• heeft geen 9 tot 5 mentaliteit  

• oplossingsgericht en in staat proactief uitdagingen op te pakken, is nauwkeurig 

• kennis van artistieke processen 

• affiniteit (bij voorkeur ervaring) met een kunstpodium in beeldende kunst 
 

Wat je van ons mag verwachten 
• een bijzondere werkplek in een historisch pand midden in het culturele centrum van Zutphen 

• een tijdelijke aanstelling met marktconforme salariëring of tarieven 

• intensieve betrokkenheid bij een prachtige verrijkende culturele programmering 

• werktijden en -dagen in overleg (inclusief thuiswerken) 

• een leuke en diverse groep collega’s 

• ruimte en vrijheid om je werk zelf in te delen  
 
Spreekt dit je aan en denk je dat jij onze nieuwe medewerker PR bent? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 
1 december 2022 naar marlise@datbolwerck.nl Mogelijk nodigen we je uit voor een gesprek in december. 
Voor vragen of meer informatie kun je bellen met Marlise van der Jagt op 06-42850644 (b.g.g. 06-
21878344). 
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