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Vacature Hoofd marketing Stichting IJ Producties / Over het IJ Festival 
 
Stichting IJ Producties (o.a. Over het IJ Festival en Noorderparkfestival) zoekt per half/eind oktober een 
bevlogen Hoofd marketing en communicatie met een groot hart voor locatietheater, talentontwikkeling en 
sociaal-artistieke projecten in een stedelijke context. 
 
Stichting IJ Producties organiseert het jaarrond projecten met in juli gedurende tien dagen ons kernproject Over 
het IJ Festival in en om de NDSM-werf en op diverse binnen- en buitenlocaties in Amsterdam-Noord. Een 
festival geschikt voor een breed en inclusief publiek van theaterfijnproevers, wijkbewoners en culturele 
omnivoren. Het festival heeft een belangrijke focus op talentontwikkeling en geeft alle ruimte aan onderzoek en 
experiment naar locatietheater in de stedelijke context. Voor elk soort maker is er een plek; van de prille 
onderzoekende tot de gevestigde maker.  
 
Wij zoeken 
Een creatief, flexibel en verantwoordelijk iemand die geïnteresseerd is om het merk ‘Over het IJ’ steviger, zowel 
lokaal, regionaal als nationaal, in de markt te zetten. We vinden affiniteit met talentontwikkeling en sociaal-
artistiek werk in de stedelijke context belangrijk omdat dit de kern is van waar we bij Over het IJ voor staan. 
Daarnaast zoeken we iemand die conceptueel en strategisch sterk is, over goede communicatieve vaardigheden 
beschikt en zowel zelfstandig als in groepsverband kan werken. Als laatste is het belangrijk dat je om kunt gaan 
met de dynamiek van een festival (wat betekent pieken en dalen en dus goed timemanagement). Enkele jaren 
marketingervaring binnen de theatersector is een pré.  
 
Werkzaamheden 

o Coördinatie marketingbeleid van Over het IJ Festival en programma jaarrond  
o Marketingstrategie bepalen per festivaleditie en manifestatie, online en offline 
o Perscoördinatie  
o Prijsbeleid, structuur ticketing, goede organisatie van kassa en eindverantwoordelijk voor kaartverkoop  
o Eindverantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen van Over het IJ Festival en Stichting IJ Producties 
o Coördinatie festivalaankleding en alle communicatie-uitingen tijdens Over het IJ Festival  
o Communicatie tijdens Over het IJ Festival, aansturen informatiebalie i.s.m. kassacoördinator 
o Budgetbeheer marketingafdeling 
o Opstellen en uitvoeren jaarlijkse planning 
o Publieksonderzoek opzetten en uitvoeren Over het IJ Festival en programma jaarrond 
o Marketingplannen en eindevaluaties schrijven ten behoeve van fondsen en subsidiënten  
o Lange lijnen corporate Stichting IJ Producties 
o Het bewaken en verder ontwikkelen van de huisstijl Stichting IJ Producties 
o Je maakt deel uit van het kernteam van Stichting IJ Producties 
o Je geeft leiding aan de afdeling marketing bestaande uit: een junior marketeer, een stagiair en een 

kassacoördinator. 
 
Wij bieden 

o Aantal uren in overleg (in festivalluwe periode een dag in de week, oplopend naar fulltime in 
festivalperiodes)  

o Vergoeding conform CAO Toneel & Dans  
 
Over het IJ onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en vindt het belangrijk dat de organisatie een afspiegeling 
is van de maatschappij. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen 
het team versterkt.  
 
Reacties en vragen 
Reageren kan tot en met 21 september middels een motivatiebrief en CV. Mailen naar info@overhetij.nl onder 
vermelding van ‘Sollicitatie HMC’. 
Gesprekken worden gevoerd in de week van 28 september. Voor meer informatie of vragen, bel 020 4922229 of 
mail naar bovenstaand adres. 
 


