
 

De Kunstenbond is een gloednieuwe vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de 
creatieve sector. We voeren een doorlopende lobby voor de sector, onderhandelen voor mensen 
in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen. Maar zijn er ook voor zelfstandigen 
met advies bij een geschil met de opdrachtgever of voor het checken van contracten. In ons team 
werken 13 professionals. We hebben de ambitie om in ledenaantal fors te groeien. Dit willen we 
bereiken door ijzersterke en relevante content, goede (juridische) dienstverlening, inspirerende 
evenementen en trainingen en (online) campagnes. We zoeken per direct:  

Ervaren medewerker marketing & communicatie 

Fulltime dienstverband (38 uur per week), voor 12 maanden  

Wie zoeken we? 
Je hebt een duidelijke visie op hoe je mensen kan boeien en binden en ziet het als een uitdaging 
om dit bij een vakbond te vertalen in concrete plannen. Je vindt het leuk om nieuwe processen op 
te starten en te organiseren. Je beseft dat we een start-up organisatie zijn en dat nog niet alles 
strak geregeld is. Je werkt met en voor kunstenaars en creatieven. Je laat je niet snel uit het veld 
slaan en zoekt de dialoog en samenwerking op. Je werkt graag in een enthousiast team met 
actieve leden, inhoudelijke vakbondsmensen, juristen, productie- en administratieve 
medewerkers en weet dingen in beweging te krijgen.  
 
Wat ga je doen: 

• Je bent eindverantwoordelijk voor alle marketing-  en communicatieactiviteiten. 

• Je ontwikkelt een goede content strategie die leden aanspreekt, boeit en bindt. 

• Je adviseert de inhoudelijke mensen binnen de vakbond hoe ze - binnen die content strategie 
- hun werk zo goed mogelijk over het voetlicht kunnen brengen. 

• Je bedenkt campagnes en voert ze uit. 

• Je bedenkt evenementen en trainingen en voert die samen met productiemedewerkers uit. 

• Je maakt de nieuwsbrieven voor onze leden en beheert alle content op de website.  

• Je krijgt diverse projecten onder je hoede zoals: merkidentiteit Kunstenbond verder 
ontwikkelen, optimalisatie website en vindbaarheid, ontwikkeling tools en features op de 
website. 

• Je werkt mee aan diverse Kunstenbondprojecten zoals het ontwikkelen van nieuwe producten 
en diensten, ledenwerving en ledenbehoud en aanschaf van een CRM systeem. 

• Je maakt en bewaakt het marketing- en communicatieplan en voert het uit en rapporteert aan 
de directeur. 

• Je betrekt actieve leden en neemt hen mee in de uitvoering van je plannen. 
 
Wat wij van jou verwachten 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau in marketing en/of communicatie. 

• Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring, je hebt online marketing in de vingers. 

• Je bent in staat om de (potentiële) behoeften van de leden te inventariseren en te vertalen 
naar passende acties, diensten en communicatie. 

• Je spreekt heldere en duidelijke taal zowel in woord als geschrift. 

• Je bent erg handig met Social Media en CMS-systemen en we verwachten dat je ook met 
Google Analytics, Adwords en MailChimp uit de voeten kunt. 

• Je bent procesmatig erg sterk en houdt van het boeken van resultaten. 
 

Wat wij je bieden: 

• Een uitdagende opdracht voor 12 maanden in een ambitieuze organisatie. 



• Een mooie werkplek in een oud industrieel pand in Amsterdam. 

• Een passend salaris afhankelijk van kennis en ervaring.  
 

Wil jij meebouwen aan een sterke Kunstenbond?   
Neem dan voor 15 oktober 2017 contact op met Karine Hustinx, tel: 020 2108056 of 06 
41320164 of e-mail info@Kunstenbond.nl. 


