
 

VSCD is de branchevereniging van podia en werkt 

aan een sterke positie van podia en 

podiumkunsten in Nederland.  

Om dit te bereiken, zijn podia -groot en klein- 

verenigd in de VSCD. Onze belangrijkste taken 

zijn: effectieve belangenbehartiging, 

ondersteuning van goed werkgeverschap, het 

stimuleren van netwerk en innovatie in de sector 

en collectieve promotie o.a. met de theaterprijzen 

als Louis d’Or en Poelifinario en het Nationaal 

Theaterweekend. 

 

 

De VSCD zoekt voor 24 uur per week een zelfstandige, enthousiaste  

Communicatiemedewerker   
 

Voor ons gedreven, compacte team zoeken we een ambitieus hands-on type, dat niet bang is om de 

handen uit de mouwen te steken. Heb jij een vlotte pen en kun jij schakelen tussen ontwikkelen en 

uitvoeren? Ben je een liefhebber van theater en houd jij jezelf op de hoogte van het laatste nieuws 

en ontwikkelingen in de sector? Jij bent de afdeling Communicatie en het is jouw taak om de 

communicatie naar onze leden, maar ook naar externe partijen zoals maatschappelijke organisaties, 

overheid, sponsors, fondsen en de pers te verzorgen. Ben jij initiatiefrijk, accuraat, collegiaal en 

resultaatgericht? Lees dan vooral verder en kijk ook op www.vscd.nl om je een beter beeld te 

vormen van wie we zijn en wat we doen. 

Waaruit bestaat jouw werk? 

• Beheren van online community platform SPOTS en website. 

• Inventariseren van nieuws en achtergrondinformatie voor VSCD leden. 

• Uitvoeren online communicatiestrategie (LinkedIn, Facebook, Twitter). 

• Schrijven van diverse teksten (nieuwsbrieven, persberichten, speeches, jaarverslag). 

• Verzorgen van communicatie rondom prijsuitreikingen. 

• Organiseren van events (ALV, masterclasses, kennisbijeenkomsten).  

• Bevorderen naams- en inhoudsbekendheid VSCD. 
 

Wat voor ervaring heb je daarvoor nodig?  

• Zelfstandig kunnen werken in een klein team. 

• Goede communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 

• Productie van communicatiemiddelen (online en offline).  

• Organiseren van evenementen en bijeenkomsten. 

• Ervaring met CRM en CMS systemen.  
 



Past de VSCD bij jou?  

Wij bieden een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief, leuke collega’s en bijzondere 

evenementen zoals het Gala van het Nederlandse Theater, de uitreiking van de Zwanen tijdens de 

Nederlandse Dans Dagen en de uitreiking van de Cabaretprijzen in Diligentia/Pepijn. Een van onze 

missies is het werken aan een diverse, inclusieve culturele sector. Ook in ons team zorgen wij dat 

iedereen zich, ongeacht beperking, sekse, nationaliteit, leeftijd of seksuele voorkeur, thuis voelt. 

Ons kantoor bevindt zich op een dynamische plek in Amsterdam-Noord (A Lab). De beloning voor 

het werk is overeenkomstig de CAO Nederlandse Podia en sluit aan bij leeftijd en werkervaring. Het 

betreft een aanstelling voor een jaar. Bevalt de samenwerking, dan bestaat de mogelijkheid tot 

verlenging.  

Geïnteresseerd?  

Stuur dan uiterlijk 12 maart 2020 een mail (of een filmpje) met je motivatie en je cv met een 

referentie naar communicatie@vscd.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je op donderdag tussen 10 en 

16 uur contact opnemen met Esther den Breejen, communicatieadviseur a.i. via 0302303780 of 

mailen naar communicatie@vscd.nl.  
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