Het Danspaleis zoekt per direct een:

Freelancer Marketing & PR

1 januari t/m 1 juli 2019, 308 uur (verlenging mogelijk)
Het Danspaleis is een sociale onderneming en organiseert dansfeesten voor ouderen om
eenzaamheid aan te pakken.
Ben jij commercieel en strategisch ingesteld en heb je affiniteit met ouderen, dans en
muziek? Wil je eenzaamheid onder ouderen aanpakken? Werk je zelfstandig en
accuraat, ben je assertief en vind je het leuk om onderdeel te zijn van een groeiende
organisatie met een divers team aan freelancers? Lees dan gauw verder.
Functie
Per 1 januari 2019 zoeken wij een enthousiaste freelancer Marketing & PR. Je ziet
kansen om de visie en missie van Het Danspaleis onder de aandacht te brengen en
zorgt voor publiciteit rondom de belangrijke campagnemomenten van het jaar. Je bent
medeverantwoordelijk voor het versterken van het bereik onder commerciële en nietcommerciële doelgroepen door hun gedrag in kaart te brengen en hiernaar te handelen
in marketing & PR-activiteiten. Je bent het gezicht van Het Danspaleis richting pers en
potentiële media-partners, en zet je in om persrelaties binnen te halen en warm te
houden. Je opdracht verricht je aan de hand van een marketingplan en PR-planning. Je
werkt nauw samen met communicatie en sales aan het vergroten van het bereik van Het
Danspaleis.
Jij
Voor deze functie zoeken we iemand die:
- ervaring heeft met PR en marketing en een netwerk heeft opgebouwd;
- commercieel is ingesteld;
- je bent goed bereikbaar en flexibel in te zetten;
- zelfstandig en accuraat kan werken, maar ook een teamspeler is;
- strategisch is in het bereiken van media en commerciële partijen;
- er plezier in heeft om persrelaties op te bouwen en warm te houden;
- flexibel en stressbestendig is en van aanpakken weet;
- freelancer is en (bij voorkeur) woonachtig in Amsterdam of omgeving.
Enthousiast?
Stuur vóór dinsdag 18 december je motivatie en cv naar Cloë Petit
(cloe@hetdanspaleis.com). Ook met vragen kun je bij Cloë terecht. Gesprekken vinden
plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 december in Amsterdam.

