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Junior Marketeer bij Over het IJ Festival 2021 
 

10 DAGEN LANG AVONTUURLIJK THEATER  
OP BIJZONDERE PLEKKEN IN DE STAD 

 
2 dagen per week, z.s.m. 

 
 
Ben jij een gedreven starter op het gebied van (online) marketing- en 
communicatie? Gaat jouw hart sneller kloppen van een creatieve festivalomgeving 
en ben je niet vies van hard werken? Dan is deze vacature iets voor jou! Je wordt 
onderdeel van het festivalteam en bent betrokken bij de uitvoering van de 
marketingstrategie. Over het IJ Festival biedt jou een unieke kans om mee te werken 
binnen een dynamische festivalorganisatie en de nationale theaterwereld. 
 
Wat is Over het IJ Festival? 
Van 9 t/m 18 juli is de 29e editie van Over het IJ Festival: hét locatietheaterfestival 
van Amsterdam. Aan de oevers van het IJ, op de NDSM Werf en in Amsterdam Noord 
presenteren spraakmakende makers en het nieuwste talent voorstellingen en 
installaties op binnen- en buitenlocaties. De stad is de inspiratiebron én het podium. 
Over het IJ gelooft namelijk hartstochtelijk in kunst die niet alleen over 
de samenleving gaat, maar ook midden in de samenleving staat.  
 
Wat ga je doen? 
Voor het festival zijn we op zoek naar een aanstormend talent die meedraait in het 
marketing- en communicatieteam. 

• Promotiecampagnes verzinnen en actief uitzetten bij diverse 
publieksgroepen en via verschillende online en offline kanalen 

• Redactie en contentcreatie voor website, online media en social media 
• Mailingen maken en versturen 
• Analyseren van gedraaide campagnes 
• Ondersteunen bij werkzaamheden rondom het festival zoals merchandise, 

informatieverwerking, verspreiding promotiemateriaal en vragen 
beantwoorden van bezoekers 

 
We zijn op zoek naar 
Een gedreven, nieuwsgierig en creatief talent die houdt van aanpakken. Je bent een 
teamspeler zonder een 9 tot 5 mentaliteit en benadert makkelijk mensen. Je bent 
creatief en leergierig en je houdt van aanpakken. Je hebt minimaal een HBO 
opleiding afgerond en hebt al enige ervaring op (online) marketing gebied. Je bezit 
social media-skills, kan online analyses maken en weet dit effectief in te zetten. Je 
blinkt uit in het schrijven van wervende en creatieve teksten en kunt fotografen en 
videomakers aansturen. 
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Gezien de huidige samenstelling van de organisatie, hebben we een sterke voorkeur 
voor kandidaten met een (deels) niet-westerse achtergrond.  
  
Wij bieden 
Een mooie klus van april t/m eind juli 2021; 2 dagen per week, met uitbreiding vlak 
voor en tijdens het festival (exacte aanvang en aantal dagen in overleg). 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke van Oosten, Hoofd 
Marketing van Over het IJ Festival, via: marieke.vanoosten@overhetij.nl    
 
Interesse? 
Wil je solliciteren? Stuur een motivatiebrief en CV naar bovenstaand emailadres. 
Kijk voor meer informatie over ‘Over het IJ Festival’ op www.overhetij.nl. 
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