
 
 
 
 

 
 
Poppodium Burgerweeshuis zoekt een  

 
Marketeer Poppodium (30 uur) 

 
Burgerweeshuis is de plek in Deventer voor popmuziek met veel verschillende 
concerten en dancefeesten op een prachtlocatie. Als cultureel ondernemer deelt 
het Burgerweeshuis haar kennis en netwerk en verzorgt evenementen op locatie 
zoals Hoogtevrees en de Kick-Off. Het is de taak van het Burgerweeshuis om de 
regionale pop & dance scene te programmeren, stimuleren en faciliteren. 
Burgerweeshuis draagt op deze manier bij aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in Deventer.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand die onze marketingafdeling komt versterken. 
Iemand die gaat zorgen dat ons concert en dance-aanbod bekend is bij ons 
(potentiële) publiek en zich voornamelijk bezighoudt met socials en search-
advertising op basis van data-analyses.  
 
Oftewel, jij gaat zorgen dat Burgerweeshuis haar bezoekers behoudt en nieuw 
publiek en meer herhaal bezoek gaat genereren. Je maakt samen met het 
programma en marketingteam onderdeel uit van een onmisbare schakel in onze 
bedrijfsvoering. 
 
Wat ga jij doen? 
 

- Je gaat zorgen voor een groei van het aantal bezoekers per activiteit door 
middel van ticketverkoop. 

- Je gebruikt de beschikbare data, je eigen creativiteit en experimenten om 
tot nieuwe inzichten en betere resultaten te komen. En levert op deze 
manier een constructieve bijdrage in de keuzes van ons programma-
aanbod. 

- Je bent naast jouw collega’s zelf actief in showpromotie, met de focus op  
socials en advertising als belangrijke kanalen. 

- Je ontwikkelt een marketing- en publiciteitsplan en vertaalt deze in 
prognoses en een begroting. 

- Je onderhoudt contacten met bookers en media en werkt samen met 
andere (culturele) partners in de stad en regio. 

- Je bent vanuit jouw rol als marketeer nauw betrokken bij het ontwikkelen 
en opzetten van festivals, evenementen en bijzondere projecten.  

- Je coördineert de verschillende taken binnen het marketingteam. 
 

  



Wie ben je? 
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting 
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de 

popsector. 
• Je hebt affiniteit met de pop- en dancesector. 
• Je bent scherp op trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar onze 

eigen organisatie. 
• Je werkt zelfstandig maar bent ook in staat om in teamverband te werken 

en partijen te verbinden. 
• Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden. 
• Je hebt aantoonbare kennis van social media, schrikt niet van ticketing-  

en CMS-systemen (Stager) en bij voorkeur kennis van het Adobe-pakket 
en CRM. 

• Je woont of gaat wonen in Deventer of directe omgeving. 
 
Wat bieden wij jou? 

- Je krijgt bij ons de kans om je creativiteit de vrije loop te laten. 
- Vrijheid om initiatief te tonen en jezelf te ontwikkelen. 
- Een professioneel poppodium met mooie ambities in de prachtige 

Hanzestad Deventer. 
- Je denkt mee en bouwt mee aan de ‘Club van de Toekomst’: ver- of 

nieuwbouw van ons poppodium binnen nu en 4 jaar. 
- Enthousiaste en gedreven collega’s binnen een informele werksfeer. 
- Toegang tot de mooiste concerten en fijnste dansavonden. 
- Salariëring conform CAO Nederlandse Poppodia en Festivals (NPF). 
- De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed 

functioneren is de intentie de aanstelling om te zetten naar onbepaalde 
tijd. 

 
 
Aanvullende informatie of reageren? 
De eerste ronde gesprekken zijn gepland op woensdag 22 januari 2020. 
Stuur je motivatiebrief en CV voor donderdag 16 januari 2020 naar 
info@burgerweeshuis.nl ter attentie van Kelly Hammer. Voor meer informatie 
over de vacature kan je contact opnemen met Maurits Mensinga via 
info@burgerweeshuis.nl of 0570619198. 
 
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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