Poppodium Baroeg is het oudste podium van Rotterdam en richt zich op harde alternatieve
muziekstijlen. Baroeg heeft circa 80 producties per jaar en organiseert eens per jaar het festival
‘Baroeg Open Air’. Daarmee trekt het podium jaarlijks ruim 20.000 bezoekers uit binnen- en
buitenland. De organisatie bestaat uit een bestuur, een directie en een staf, die ondersteund
worden door 60 vrijwillig medewerkers. Voor de staf is Baroeg met ingang van 1 augustus 2018
op zoek naar een:

Medewerker Marketing, Communicatie & Pre-productie
(32 uur per week)
Algemene kenmerken
Poppodium Baroeg en Baroeg Open Air zoeken een stafmedewerker die affiniteit heeft met
alternatieve stromingen en bij voorkeur ervaring heeft binnen de muzieksector. Als stafmedewerker
van Baroeg/BOA speel je een centrale rol in de marketing en promotie van Baroeg. Tevens ondersteun
je de programmeur in het voorbereiden van producties (pre-productie).
Taken en verantwoordelijkheden
Bij onderstaande taken wordt de kandidaat ondersteund door stagiairs en vrijwilligers.












Communicatie / Marketing
De websites en social media van Baroeg beheren
Promoten van Baroeg producties en campagnes verzorgen voor het aantrekken van vrijwilligers
Zorgdragen voor het (laten) creëren van (online) promotiemateriaal en de verspreiding hiervan
Persberichten en promotionele nieuwsbrieven schrijven en versturen
Publieksonderzoek doen
Vorm geven aan het marketingbeleid
Interne communicatie
bijwonen en notuleren overleggen
Pre-productie
Informatie verzamelen waarmee de productieriders ingevuld worden: tijdschema’s,
contactpersonen, cateringwensen en technische gegevens
Costings opstellen voor producties
Hotels boeken & vervoer regelen voor bands

Profiel van de functie
 Minimaal HBO werk- en denkniveau
 Bij voorkeur kennis van en ervaring met een vergelijkbare functie
 Ruime kennis van en ervaring met marketing en promotie
 Bij voorkeur kennis van CMS systemen zoals Wordpress
 Ruime kennis van en ervaring met social media
 Bij voorkeur kennis van en ervaring met desk top publishing (dtp)
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Initiatiefrijk, creatief, doortastend, ondernemend en flexibel
 Liefhebber van harde en alternatieve muziek
 Bereid om, waar nodig, andere werkzaamheden op te pakken dan hier omschreven
 Bereid om zo nu en dan in de avonduren te werken
Baroeg biedt
 Salariëring op basis van de CAO Sociaal werk, schaal 6, trede te bepalen op basis van
werkervaring
 Een zelfstandige werkplek met ruimte voor persoonlijke groei
 Een werkomgeving in een uniek podium met gepassioneerde crew en bezoekers
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met leon@baroeg.nl of bellen naar Baroeg (ma-do
10:00-18:00 010- 432 5735). Als je wilt solliciteren, stuur dan uiterlijk woensdag 20 juni je CV en
sollicitatiebrief naar leon@baroeg.nl.

