
 
 

Cool kunst en cultuur is op korte termijn op zoek naar een  

 

Manager Marketing | 36 uur per week 
 

Over Cool  

Cool kunst en cultuur is hét podium van Dijk en Waard. Een team enthousiaste professionals werkt 

dagelijks aan de realisatie van honderden theatervoorstellingen, inspirerende lessen en cursussen, 

concerten, films, festivals en (zakelijke) events. In de 13 jaar van haar bestaan heeft Cool zich 

ontwikkeld tot een culturele hotspot met een nog altijd groeiend aantal bezoekers.  

 

Wij geloven dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong 

en oud(er). Vanuit deze overtuiging willen we cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en 

onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende, innovatieve en 

verbonden samenleving in de nieuwe gemeente Dijk en Waard die sinds 2022 is ontstaan uit de stad 

Heerhugowaard en de kernen en dorpen van de voormalige gemeente Langedijk. 

 
Over de functie  

Als Manager Marketing geef je leiding aan de afdeling marketing, waar publiciteit, ticketing en 

servicebalie deel van uitmaken. De functie vereist passie voor de kunsten, maar bovenal zakelijke en 

commerciële voelsprieten, uitstekend organisatiebewustzijn en optimale communicatieve 

vaardigheden die benodigd zijn voor alle vormen van interne en externe communicatie. Je bent een 

creatief maar zeker ook strategisch denker die ambities zowel inhoudelijk als in financiële zin naar 

meerjarenplannen weet te vertalen. Tevens maak je deel uit van het team van managers en 

coördinatoren (MCT) en rapporteert aan de directeur-bestuurder. 

 

Tot de taken behoren ook:  

· de doorontwikkeling van het reeds ingezette beleid m.b.t. de customer journey, 

loyaliteitsprogramma’s, data-driven marketing en uitvoeren van data-analyses; 

· het verder ontwikkelen van het sponsorbeleid (i.o.m. directeur); 

· het onderhouden van het netwerk van collega-theaters en kunsteducatiecentra; 

· initiëren van externe samenwerkingen. 

 

Over jou  

Wij zoeken een ‘Coollega’ die:  

·       beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau; 

·       kan bogen op substantiële en relevante werkervaring binnen het vakgebied; 

·       een team aanstuurt op basis van vertrouwen en kan inspireren en motiveren; 

·       ervaring heeft met data-driven marketing, CRM en marketing op basis van klantsegmentatie. 

 

Wij bieden  

Een sleutelfunctie in een dynamische werkomgeving met een bevlogen, collegiaal team. In beginsel is 

de functie fulltime (36 uur) maar 32 uur en gedeeltelijk thuiswerken behoren tot de mogelijkheden.  

We bieden een salaris in schaal 8 van de cao Nederlandse podia.  

 

Reageren?  



Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 10 maart 2022 je motivatie met cv en foto naar 

pz@coolkunstencultuur.nl t.a.v. Lineke Kortekaas. We dagen je daarbij uit om ons op creatieve wijze 

te verrassen. Vermeld in alle gevallen ‘Vacature Manager Marketing’ in het onderwerp. Vragen over 

deze functie zijn bij voorkeur per mail te stellen via directie@coolkunstencultuur.nl.  

 

Jouw persoonlijke drive  

Cool kunst en cultuur houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten 

vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie waardoor we optimaal 

aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in 

gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw persoonlijke 

drive.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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