
Ter versterking van het team zoekt Toneelhuis een

MEDEWERKER DIGITALE MARKETING EN SOCIAL MEDIA (m/v/x)
voltijds, voor onbepaalde duur.

OVER DE ORGANISATIE

Toneelhuis is een van de drie stadstheaters van Vlaanderen en huist in de

Bourlaschouwburg, gelegen in het hart van Antwerpen. Toneelhuis brengt eigenzinnige en

diverse kunstenaars, theatermakers, acteurs, medewerkers en toeschouwers van alle

generaties bij elkaar. Als belangrijke productie- en presentatieplek van theater biedt

Toneelhuis onderdak aan makers die eigentijds en innoverend werk maken dat een

evenwicht zoekt tussen lokale vingerafdruk, nationale bekendheid en internationale

uitstraling. Toneelhuis maakt theater bij een zo breed mogelijk publiek bekend én geliefd.

Naast topproducent speelt Toneelhuis ook een rol als inspiratiebron, professionele

standaard van nieuwe en gevestigde theatermakers en broedplaats voor innovatie en

ontwikkeling.

Vanaf najaar 2022 treden Lisaboa Houbrechts, Benjamin Abel Meirhaeghe, Olympique

Dramatique, Gorges Ocloo en FC Bergman aan als vaste artistieke kern van Toneelhuis.

Jaarlijks geeft Toneelhuis binnen de vrije ruimte kansen aan uiteenlopend talent om nieuwe

perspectieven binnen te brengen, te vervrouwelijken, verkleuren en vervormen.

www.toneelhuis.be

JOUW FUNCTIE

● Samen met je teamhoofd communicatie bepaal je de digitale strategie en werkt deze

uit met het team en met externe partners.

● Je beheert de verschillende social mediakanalen van Toneelhuis (Instagram,

Facebook, LinkedIn, Twitter).

● Je stelt mee de contentkalender op en voedt de sociale mediakanalen met relevante

en boeiende content. Je werkt hiervoor samen met onze beeldreporter en

vormgevers om kloppende, aantrekkelijke content te maken die bij ons past en die

ons publiek niet onberoerd laat.

● Je werkt acties en campagnes uit om het aantal volgers, likes en interacties op onze

social media kanalen te verhogen en volgt deze acties van a tot z op.

● Je bent een kei in online adverteren en weet hoe je onze doelgroep(en) bereikt en

overtuigt op Instagram, Facebook, Linkedin, Vimeo, Youtube, Google.

http://www.toneelhuis.be


● Je staat in voor het continu optimaliseren van de user experience van de website

Toneelhuis.be en het verhogen van de conversie (ticketverkoop).

● Je bent thuis in SEO/SEA en volgt via Google Analytics de impact van onze online

communicatie op, rapporteert en adviseert wat nodig is om te optimaliseren.

● Je loodst Toneelhuis vlot naar een tijdperk zonder third-party cookies en werkt een

strategie uit voor het vergaren van 1st party data.

● Je bent administrator van ons centraal database systeem (SalesForce) voor wat

communicatie betreft, zorgt voor de connectie met alle communicatietools en bouwt

mee de databasemarketing uit.

● Je doet het technisch beheer van alle digitale communicatietools (website,

Mailchimp, Ticketmatic, …) en je waakt erover dat alles naar behoren werkt. Je biedt

(digitaal) technische ondersteuning aan het communicatieteam.

● Je houdt de vinger aan de pols van de digitale wereld en weet ons te vertellen op

welke nieuwe platformen we aanwezig moeten zijn en hoe.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

● Je hebt een hart voor podiumkunsten en cultuur in het algemeen.

● Je hebt een opleiding (digitale) marketing of communicatiemanagement gevolgd of

je kan terugblikken op enkele jaren ervaring in een digitale marketingfunctie.

Ervaring binnen de kunstensector is een troef.

● Je hebt een vlotte pen en schrijft in helder en correct Nederlands.

● Je bent een geboren storyteller met een uitgesproken interesse in kunst en/of

vormgeving en je voelt aan welke tone of voice geschikt is in die context.

● Je kan goed overweg met beeldbewerkingsprogramma’s zoals Photoshop, InDesign,

Spark, Canva en weet telkens welke beelden te gebruiken.

● Je hebt kennis van contentstrategie en aantoonbare ervaring met online adverteren,

SEO/SEA

● Je werkt vlot met tools zoals SalesForce, Jira, MailChimp, Drupal, ...

● Je bent analytisch sterk en gaat voor meetbare resultaten.

● Je bent leergierig, waardoor je op de hoogte blijft van de veranderende digitale tools

en toepassingen.

● Je bent proactief, stressbestendig en weet deadlines te respecteren.

● Je werkt zelfstandig én bent tegelijk een uitgesproken teamplayer.



WAT BIEDEN WIJ?

● Een uitdagende job binnen een dynamische, diverse en toonaangevende culturele

organisatie in verandering. Je krijgt teugels in handen om de digitale toekomst mee

vorm te geven.

● Een voltijds contract van onbepaalde duur.

● Vergoedingspakket: loon volgens CAO Podiumkunsten PC 304 (categorie B volgens

relevante anciënniteit), 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar

vervoer of fietsvergoeding, GSM-toestel in bruikleen gekoppeld aan een

telefoonabonnement, laptop in bruikleen & hospitalisatieverzekering.

● Indiensttreding: zo snel mogelijk.

INTERESSE?

Stuur je CV en je motivatiebrief waarin je aantoont waarom jij de geknipte persoon bent

voor deze Toneelhuisfunctie naar personeelscoördinator Veerle Eyckmans,

veerle.eyckmans@toneelhuis.be.

Deadline is 31 augustus 2022. Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden

motivatiebrieven en CV’s. Begin september volgt(en) een selectiegesprek(ken).

Voor vragen over de jobinhoud kan je terecht bij Veerle Eyckmans,

veerle.eyckmans@toneelhuis.be of op het telefoonnummer 03/224 88 08.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, culturele of sociale achtergrond, leeftijd,

geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je dus kandidaat!

https://podiumkunsten.be/sites/default/files/2022-01/Baremas-podiumkunsten-vier%20of%20meer%20maanden.pdf
mailto:veerle.eyckmans@toneelhuis.be
mailto:veerle.eyckmans@toneelhuis.be

